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EA QI ELA STO ÁRE
O ET PR UNCE HESSA 

(SÊ SEN ATE CREA OU VEIA COM A CERSE ADE MCRADAR 

FLEXIBILIZAÇÃO DO 
ISOLAMENTO SOCIAL 
PREOCUPA ESPECIALISTAS 

A pandemia não acabou. Na Europa, 

está em alta a Delta Plus. A Áustria 

mantém em lockdown os não vacinados. À 

Romênia está com UTIs lotadas. A Alema- 
nha vê o número de contagiados crescer. 
Na Bulgária, apenas 22% das pessoas 
estão vacinadas, enquanto a Rússia man- 
têm recorde de mortes. Pior: 90% dos no- 
vos contágios são de pessoas não vacina- 

das, de quem ainda não completou a imu- 
nização e de crianças dos 6 aos 11 anos. 
Rosi Badi 

O FIM DO BOLSA FAMÍLIA 
Não existe e nunca existiu, por 

parte do Bolsonaro, vontade de 

manter qualquer programa social. Ele 
nunca foi adepto do Bolsa Família, sem- 

pre se manifestou contra e chamava 
quem recebia o benefício de vagabundo. 
Luiz Ribeiro da Silva 

MERCADO DE FESTIVAIS 
QUER VIVER QUATRO ANOS 
EM DOIS 

Não adianta colocar culpa nos 
shows. Os bares estão todos lota- 

dos, as praias idem. Poucas pessoas 

usam máscara em locais publicos. Só a 
vemos em ambientes fechados, e olhe lá. 

O avanço da vacinação fez as pessoas 

perderem o medo do virus. E hipocrisia 
ser contra os shows e não estar fazendo 
a sua parte, uma vez que esse ramo tam- 
bêm gera empregos diretos e indiretos. 
Raimundo Luís 

O AUXÍLIO BRASIL 
E A LÓGICA DO VOTO 
NO SUDESTINISMO 

Pagamos antecipado por 
qualquer auxilio aos pobres 

neste governo. E tudo foi tirado dos 
pobres mesmo. Aposentados, 
assalariados, quem ganha o minimo. 
Lembram-se dos 8 reais tirados após 
o aumento de salário ter sido aprovado 
no orçamento, bem no começo do 
mandato? Pois é, tirou e tirarãá todos 

os dias, com a inflação alta e o conge- 
lamento dos salários. 
José Luis 

É de uma pobreza intelectual 
este cidadão. Ele afundou o Pais 

por três anos e acha que este auxílio 
provisório vai reelegê-lo, 
João Batista Ramos 

“AQUEM INTERESSAM 
AS “DENÚNCIAS” DO PCO 
CONTRA BOULOS? 

O divisionismo resultou na 

ascensão desta lástima que 
está na Presidência. Nem assim a 

esquerda consegue deixar de lado, 
por cinco minutos, suas diferenças 
por um bem maior. Lamentável. O 
conservadorismo e a direita 

maléfica se deleitam. 

Valter Monteiro 

“NÃO SONHO MAIS”: 
OS RELATOS DO BRASIL 
DE PAULO GUEDES 

E A depender deste governo 
e dos seus apoiadores, muitos 

de nós, que se julgam em situação de 
certa segurança, em breve poderão 
fazer parte dos desalentados, famin- 

tos e sem esperança. 

Maria do Socorro Coelho 

Retrato do país da arminha. 
Parabéns aos envolvidos. 

Fausto Erritto Barbo 
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A Seman 
Salvo pelo foro 

O Superior Tribunal de Justiça 
anulou, na terça-feira 9, 

todas as decisões da primeira 
instância da Justiça do Rio 
de Janeiro nas investigações 
das"rachadinhas” de Flávio 
Bolsonaro. Por 4 votos a 

1, a Quinta Turma do STJ 

entendeu que o juiz Flávio 
Itabaiana, da 27º Vara 
Criminal do Rio, não tinha 
competência para investigar 
o filho Zero Um do presidente, 
pois a época dos supostos 

crimes ele ocupava o cargo 
de deputado estadual - e 

deveria, portanto, ter o caso 
instruído pelo Orgão Especial 
do Tribunal de Justiça, a 

segunda instância. O hoje 
senador é acusado pelo 
Ministério Público fluminense 
de liderar uma organização 
criminosa que recolhia 

indevidamente parte dos 

salários pagos aos servidores 
de seu gabinete. 

Ser jovemno Brasil é uma agonia só 

6 CARTACAPITAL.COM.BR 

Orçamento secreto/ 
Freio ao 
“bolsolão” 
O STF forma maioria para suspender 

o pagamento das emendas de relator 

Supremo Tribunal Federal for- 

mou maioria, na terça-feira 9, pa- 

ramanter a proibição do paga- 

mento das emendas de relator a 

deputados e senadores, como havia determi- 

nado a ministra Rosa Weber anteriormente. 

: Agora, mesmo que algum integrante da Cor- 

te decida pedir vista do processo, segue va- 

lendo a decisão individual da magistrada. Ou 

seja, Jair Bolsonaro não poderá mais liberar 

recursos para a base governista às vesperas 

de votações importantes para o Planalto, co- 

mo vinha ocorrendo com a intermediação do 

presidente da Câmara, Arthur Lira. 

Luis Roberto Barroso, Edson Fachin, 

Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e 

'* Alexandre de Moraes concordaram com a tese 
de Rosa Weber, de que não existe transparên- 

cia nos repasses, que receberam o apelido de 

“orçamento secreto”. Por isso, eles violam os 

princípios da “legalidade, impessoalidade, mo- 

Rosa Weber teve 

o apoio desete 

ministros do STF 

ralidade, publicidade e eficiência”. Às vésperas 

da aprovação da PEC dos Precatórios, para 

citar um exemplo, o governo distribuiu 1 

bilhão de reais em emendas desse tipo. 

Aprovada na Camara, a proposta viabiliza o 

pagamento do auxílio de 400 reais prometido 

por Bolsonaro, mas não só. Por meio do calote 

das dívidas judiciais da União, o Executivo foi 

autorizado a gastar 90 bilhões de reais no pró- 

ximo ano, muito além dos 50 bilhões de reais 

previstos para o novo programa de transfe- 

rência de renda. O valor excedente poderia ser 

usado para subsidiar o diesel dos caminhonel- 

ros ou, como sonhavam os governistas, para 

reforçar o caixa das emendas de relator. 

Desmonte/ DEBANDADA DO INEP 
SERVIDORES PEDEM EXONERAÇÃO COLETIVA A DUAS SEMANAS DO ENEM 

A duas semanas da aplicação 

das provas do Enem, 35 servi- 

dores do Inep pediram exone- 
ração, devido à “fragilidade téc- 
nica e administrativa da atual 
gestão maxima” do instituto 
responsável pela organização 
do Eneme por pesquisas na 

área educacional. O atual pre- 

sidente do Inep, Danilo Dupas 

Ribeiro, é acusado de promo- 

ver um desmonte no órgão, 

com decisões sem critérios téc- 
nicos, além de práticas de as- 

sédio moral. “O medo é a tôni- 
ca”, diz uma nota divulgada pela 

Assinep, a associação dos ser- 
vidores do órgão. 

Dupas é o quarto presiden- 
te do instituto, desde o inl- 

cio do governo Bolsonaro. Foi 
nomeado pelo atual ministro 

da Educação, o pastor Milton 

Ribeiro, de quem é próximo. Os 

servidores questionam ainda o 

fato de Dupas tentar se eximir 
de possíveis falhas no exame e 
em outros processos do órgão. 
“Todas as suas ações demons- 

tram que, na verdade, 
sua prioridade é resguardar 
o seu CPF, a ponto de se re- 

cusar a fazer parte dos próxi- 

mos trabalhos das Equipes de 
Incidentes e Resposta”, 

diz anota da Assinep. 
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' Afome avança 
' no mundo França/ Sem recorrer a doações 

A Igreja Católica venderá imóveis para indenizar vitimas de pedofilia 
ste] P P Na segunda-feira 8, a ONU 

ampliou para 45 milhões 
a estimativa de pessoas 
ameaçadas pela fome no 
mundo. O recente aumento 
deve-se à inclusão de 3 

: milhões de afegãos em 
situação de insegurança 
alimentar, esclarece o 

Programa Mundial de 
Alimentos."Os conflitos, 
as mudanças climáticas 
e a Covid-19 aumentam 

o número de pessoas que 
passam fome”, disse o 
diretor executivo do PMA, 

David Beasley. "O custo dos 
combustíveis sobe, o preço 
dos alimentos dispara, os 
fertilizantes estão mais caros, 

e tudo isso impulsiona novas 
crises, como a que acontece 

s bispos franceses decidiram 

vender imóveis de suas dioceses 

ou recorrer a empréstimos pa- 

ra indenizar as vítimas de pedo- 

filia dentro da Igreja Católica, anunciou o 

presidente da Conferência Episcopal, Eric 

de Moulins-Beaufort, na segunda-feira 8. 

Dessa forma, esta descartado o uso de do- 

nativos de fieis para o pagamento das repa- 

rações. A decisão atende a um pedido da co- 

missão independente que estimou em 216 

mil o número de casos de violência sexual 

contra menores cometidos 

por religiosos desde 1950. 

Moulins-Beaufort também 

acatou a sugestão de confiar à 

jurista francesa Marie Derain 

de Vaucresson, ex-defensora 

de crianças e adolescentes, a 

coordenação dos trabalhos de 

um comitê nacional indepen- 

dente para instruir as ações de 

GUOvVSPr, 

= — Be p 

CARLOS ALVES MQURAISTF E DIOCESE DE REIMS GABINETE DO PRIMEIRO MINISTROHRAQU 

Iraque/ CONDENADOS AO CAOS 
PREMIER IRAQUIANO ESCAPA ILESO DE ATAQUE COM DRONE EM SUA RESIDÊNCIA 

O primeiro-ministro do Iraque, 

Moustafa Al-Kadhimi, saiu ile- 

so de um ataque com drone 
explosivo no domingo 7. 
De acordo com o governo ira- 
quiano, dois drones foram 

abatidos durante o voo, mas 

um terceiro conseguiu de- 
tonar a carga explosiva na 

residência do premier, locali- 

zada na Zona Verde de Bagdá. 
No ataque, dois guarda- 
-costas ficaram feridos. 

Logo após o atentado, 
Kadhimi anunciou que esta- 
va "bem" e pediu “calma e mo- 
deração” à população ira- 
quiana. “Minha residência foi 

reconhecimento das vitimas 

e de reparação. Dias antes, os 

bispos franceses reconhece- 

ram a “responsabilidade ins- 

titucional” e a “dimensão sis- 

têmica” dos casos de pedofilia 

na Igreja. 

Moulins-Beafourt: 
vender alguns imóveis 
limpa a consciência? 

alvo de uma agressão covar- 
de. Estou bem, graças a Deus, 
assim como os que trabalham 
comigo”, declarou em um vi- 

deo. O ataque, o primeiro con- 

tra Kadhimi desde que ele as- 
sumiu o poder, em maio de 
2020, não foi reivindicado por 
nenhum grupo terrorista. 

agora no Afeganistão, bem 
como emergências de longa 
duração, como no lêmene na 
Siria”, acrescentou. Segundo 

a agência da ONU, o custo 

de evitar a fome no mundo 

ultrapassa a cifra de 7 bilhões 
de dólares, ante os 6,6 bilhões 

estimados no início do ano. 

E este não é o maior problema 
do primeiro-ministro 
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O pesadelo 
A IRRUPÇÃO DE SERGIO MORO E DELTAN 

DALLAGNOL NA CENA POLITICA ENSOMBRECE 
TRAGICAMENTE O ESPANTOSO MOMENTO 

VIVIDO PELO BRASIL DE BOLSONARO 

Sergio Moro e Del- 

gico do meu pesa- 

delo. No pais mais 

desigual do mundo, 

nunca bafejado por uma autêntica demo- : 
cracia, onde a casa-grande e a senzala con- - 

tinuam de pé paranos atar à Idade Média, | 

o sonho maligno torna-se realidade. Difi- | 
cil é localizar o exato princípio deste en- : | 

redo. O impeachment de Dilma Rousseff? 

Ou o início da Lava Jato entregue à cha- | 

mada República de Curitiba? 

Naqueles momentos, o STF tinha a É 

chance e, mais ainda, o dever de intervir, º 

masem ambososcasoscruzouosbraços | | 
qual fosse mero espectador. O nosso Su- : 
premo é uma casa muito especial, com | 

papel assegurado no pesadelo. É o único | 

tribunal do mundo a oferecer aos olhos : 

e ouvidos do público as suas sessões pe- É 

la televisão. Ali tonitruam, com raríssi- 7 

mas exceções, a parvoíce e o escasso sa- : 
ber dos integrantes dispostos a exibir ta- | 

lentos de asnos pomposos. 

B CARTACAPITAL.COM.BR 

retorno à ribalta de : 

por MINO CARTA 

Moro não deve ter lido um livro exem- : 

: plarimtitulado Dos Delitos e das Penas, de 

| tan Dallagnol é o : 
momento mais trá- | culo XVIII. Ali se lê da diferença entre “o 

É processo ofensivo”, quando o magistrado, 

É em lugar de ser “indiferente investigador : 

: da verdade” torna-se inimigo do réu, ao : 
buscar no prisioneiro “o delito, ainsídia” | 
ao sabor, acrescenta Beccaria, do Interes- 

se “não de buscar a verdade, e sim de pro- 

| var o delito”, De fato, Moro e Dallagnol 

autoria de Cesare Beccaria, aindano sé- : agiram sempre politicamente a serviço 

' demotivações convenientes à casa-gran- 

' deeao próprio Tio Sam e seu imperialis- 

:* mo. Esta ligação de Moro e Dallagnol com 

adiplomacia de Washington é corrobora- 

da, de resto, por frequentes visitas de am- 

: bos aos Estados Unidos. 

Navios negreiros para trazer 4 milhões de escravos 
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O pesadelo não arrefece, longe de se 

aplacar. Vejo florestas ensanguentadas no 

confronto entre arcabuzes e arcos e fle- 

chas. Quatro milhões de africanos abdu- 

zidos à força nos seus pagos etrazidos para 

cá por navios ditos negreiros, para serem 

escravizados pelos colonos de um Brasil 

habitado por degredados, prostitutas e 

cristãos-novos. O território da colônia é 

dividido entre senhores feudais e aqui se 

implanta a ideia nefasta da monocultura. 

Não falta ao pesadelo a corte lisboeta, 

encabeçada por D. João VI, que abandona 

seu pais ao se aproximar da capitalo gene- 

ral napoleônico Junot, e aqui transfere o 

seu império. O sonho maligno se enrique- 

. k Ls | 

a 1 H Ed 
A a | ] ' 

ce comaficção de uma independência des- 

percebida pela população e não há quem 

ouça o chamado Grito do Ipiranga. A mo- 

narquia, enfim representada por D. Pedro 

II, é derrubada pelo primeiro golpe farda- 

do eo poder acaba nas mãos dos militares. 

irculam pelo pesadelo ge- 

nerais de quepes abnor- 

mes, que lhes pressionam 

perigosamente as têm- 

poras, de sorte a provo- 

car a cólera do dobermann ou do pit bull. 

Segue-se um festival de refregas desti- 

nadas a confundir os ânimos e as men- 

tes. Triunfam o discurso retórico eama- 

r 
.J pn 

y 

, 

Os despojos de Getúlio Vargas 

são embarcados para São Borja 
| diante de uma multidão em prantos. 

Acima, o doutor Ulysses, herói 

de uma Constituição avançada 

quiagem da história, até o advento deum 

ditador estranhamente dotado da voca- 

ção de estadista, enfim revelada quan- 

do, eleito constitucionalmente, abre o ca- 

minho da industrialização com o ponto 

exclamativo da criação da Petrobras, em 

outubro de 1953. 

Getúlio confere ao trabalhador um 

status ainda não alcançado, e assim ga- 

nha inimigos entre os herdeiros da casa- 

-grande. Contam eles com um veemente 

advogado, Carlos Lacerda, também co- 

nhecido como O Corvo, pássaro talhado 

para este enredo. Dado a melancolias, o 

ex-ditador, cercado pela revolta dos se- 

nhores, apanha a pistola que repousa so- 
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Raymundo Faoro e Gilberto Freyre, 
os dois maiores pensadores brasileiros 

bre o seu criado-mudo e mata-se com um 

gesto a mediar entre desprezo, desespe- 

ro, impotência e ironia. 

Enxergo um estranho individuo mu- 

nido de uma vassoura que não sabe usar, 

dominado pela obsessão do poder, mas 

desastrado em seus movimentos, e desta 

situação evoluimos para um novo golpe 

em 1964. Surge uma ditadura de 21 anos 

secundada por um exército de tortura- 

dores eximios, a ponto de transmitirem 

a sua mestria além-fronteiras, a presti- 

giar golpes desferidos em outros pontos 

do mapa latino-americano. Ao cabo, os 

militares convocados pelos herdeiros 

da casa-grande renunciam ao poder e no 

tempo abrem umafresta para um perio- 

do esperançoso, sobretudo quando apa- 

rece na ribalta um ex-metalúrgico cheio 

de boa vontade e grande amor pelo povo. 

or Lulatenho o afeto deum 

irmão mais velho, mas em 

vão repito-lhe que, parare- 

solver os verdadeiros pro- 

blemas, é preciso verter 

sangue nas calçadas. Comisto o assusto, 

porque, crente da religião cultural bra- 

sileira, anda acredita em algo apontado 

como a conciliação das elites. Não enten- 

de que o bom coração não é o instrumen- 

to ideal para fazer política. E que a casa- 

-grande jamais aceitará os trabalhado- 

10 CARTACAPITAL.COM.BR 

res nativos como a nata do Pais. Ele é, po- 

rém, o líder portador de um verbo peri- 

gosamente orientado e logo os senhores 

percebem o risco que correm. 

Decorre um período feliz para um po- 

vo festeiro a ser facilmente comovido por 

miúdos avanços a seu favor. Tanto basta 

para colocar os senhores de sobreaviso e 

no espaço de dois mandatos de Lula presi- 

dente e de um mandato e meio da sua can- 

didata Dilma Rousseff, enfim eleita e ree- 

leita, para derrubá-la e entronizar o usur- 

pador Michel Temer, notoriamente cor- 

rupto. O golpe tradicional é substituido 

por uma solução inédita, praticado desta 

vez pelos próprios poderes da República. 

Antes disso, uma personagem im- 

: portante, o doutor Ulysses Guimarães, 

a lembrar no físico atores ingleses, des- 

ses que recitam Shakespeare como nin- 

guém, envolto em paletós folgados de- 

mais para o porte esguio, doa ao Pais e 

ao seu povo uma Constituição exemplar, 

obra longamente meditada e francamen- 

te avançada. Seratraida depois nas mais 

diversas ocasiões, enquanto a queda de 

um helicóptero, onde viajam com ele 

Severo Gomes e as esposas, o esconde 

: para sempre no fundo do mar. 

Por esta rota desaguamos na demên- 

cia bolsonarista, que o pesadelo nos im- 

: põe neste exato Instante. A Irrupção no 

palco de uma dupla de criminosos agen- 

' tes do caos, como Moro e Dallagnol, en- 
sombrece tragicamente o pesadelo. Apor- 

toà conclusão de que isso tudo só pode ser 

umsonho mau eno ponto de perder a ver- 

dadeira esperança digo paramim mesmo: 

se for pesadelo, algum dia acordarei. « 

“Influenciaram-me, mesmo ao dormir, 

os dois maiores pensadores brasileiros. Cada 

qual a seu modo, impecáveis na lida como 

vernáculo, tiveram a generosidade de me deixar 

lições definitivas. Raymundo Faoro, amigo 

: fraterno, mostrou-me como o patrimonialismo 

do Estado tem origem na dinastia portuguesa 

de Avis e aqui se afirma desde os tempos da 
colônia como ideia mestra praticada pelo 

estamento burocrático. Quanto a Gilberto 

Freyre, ele disse tudo a respeito da casa-grande 

e da senzala e de sobrados e mocambos. 

E ARQUIVO AGÊNCIA O GLOBO 

ARQUIVO/ESTADÃO CONTEÚDO 



BAPTISTÃO 

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS 

Terceira via, cavalo de Troia 

> A busca da opção 

que escapa da polarização, 

real ou imaginária, 

tem uma longa história. 

No Brasil atual, ela 

é falsa e distorcida 

ideia da terceira via tem uma 

longa história, tão grande 

quanto a história das polariza- 

ções reais ou imaginárias entre opções 

políticas. Entre as versões mais conheci- 

das da terceira via nos últimos 150 anos, 

podemos distinguir as seguintes. A par- 

tir de meados do século XIX, a polariza- 

ção entre capitalismo e socialismo ins- 

talou-se na Europa. A primeira versão de 

uma terceira via entre os dois polos é a 

doutrina social da Igreja proclamada na 

Encíclica Rerum Novarum, do papa Leão 

XIII. A versão secular desta terceira via 

surge depois da Primeira Guerra Mun- 

diale da Revolução Russa. 

Nessa altura, a polarização não era ape- 

nas entre ideologias, mas entre progra- 

mas concretos de transformação social, 

A polarização política na Europa era en- 

tão entre o capitalismo liberal e o socia- 

lismo bolchevique. A terceira via foi, num 

primeiro momento, o socialismo demo- 

crático e, mais tarde, a social-democra- 

cia. A partir da Conferência de Bandung 

(1955), organizada por países acabados de 

sair do colonialismo europeu (Egito, In- 

dia e Indonésia) e por movimentos de li- 

bertação anticolonial da África, a polari- 
zação dava-se entre os dois rivais da Guer- 

ra Fria, o comunismo soviético eo capita- 

lismo europeu ocidental e norte-ameri- 

cano. Os novos paises reivindicaram um 

caminho autônomo em relação aos dois 

extremos. A terceira via foio Movimento 

dos Não Alinhados e o “Terceiro Mundo”. 

Na década de 1990, depois do colapso do 

bloco soviético, a polarização deu-se entre 

asocial-democracia europeia, herdeira do 

socialismo democrático, eo capitalismo li- 

beral dos EUA, globalizado sob a designa- 

ção de neoliberalismo. A terceira via, for- 

mulada inicialmente pelo lider do Parti- 

do Trabalhista inglês, Tony Blair, consis- 

tiu em conciliar os imperativos do neoli- 

beralismo (privatizações, desregulação da 

economia, substituição dos Impostos por 

divida pública para financiar políticas so- 

ciais, as quais deveriam ser reduzidas ao 

minimo politicamente suportável). Para 

alguns, a terceira via era um meio cami- 

nho entre a esquerda e a direita tradicio- 

nais, enquanto, paraoutros, aterceiravia 

estava além dessa distinção. Apoiada na 

última variante daterceiravia, discute-se 

hoje, no Brasil, a proposta de uma tercei- 

ra via entre Bolsonaro e Lula, ou seja, en- 

tre direita e esquerda ou, para alguns, en- 

tre extrema-direita e extrema-esquerda. 

Logicamente, as terceiras vias não se 

entendem sem as polarizações que lhes 

servem de base e estas tanto podem cor- 

responder a realidades polares concretas 

quanto a construções imaginadas de pola- 

rização. Por outro lado, as diferençasreais 

entre os polos podem ser muito menores 

daquelas que têm de ser imaginadas para 

abrir espaço àaterceiravia. Historicamen- 

te,asterceiras vias foram sempre um mo- 

do de acomodação ao polo de que os seus 

proponentes se sentiam mais próximos. 

Essa proximidade foi muitas vezes ge- 

nuina, mas frequentemente resultou do 

cruzamento de imposições. Leão XIII es- 

tava mais próximo do capitalismo, por- 

que os socialistas eram ateus ou agnós- 

ticos. Os social-democratas alemães ti- 

nham mostrado a sua vocação naciona- 

lista, oposta ao internacionalismo revolu- 

cionário, ao votar, em 1914, a favor dos cré- 

ditos para a guerra, donde eclodiu a divi- 

são no movimento operário alemão (e de- 

pois europeu) entre partidos comunistas 

e partidos socialistas. Os não alinhados 

foram obrigados a colher-se ao polo que 

dominavanasuazona de influência, com 

exceção de Cuba, que se acolheu, mais por 

necessidade do que por opção, ao bloco so- 

viético enquanto ele existiu. Ostrabalhis- 

tas ingleses e todos os partidos socialis- 

tas europeus que os seguiram há muito ti- 

nham abandonado qualquer ideia socia- 

lista democrática e adotavam políticas de 

acomodação às exigências do capitalismo 

nacionale global. O Partido Social-Demo- 

crata alemão (SPD) tinha rejeitado a lei- 

tura marxista da sociedade no Congres- 

so de Bad Godesberg, em 1969. 

A luz dessa história, a recente terceira 

via brasileira não oferece surpresas. As- 

senta numa polarização que é falsa e dis- 

torcida. E falsa na medida em que Bolso- 

naro, em face de tudo o que fez e disse e 

das conclusões da CPI, não é um candida- 

to viavelou, se viável, não é minimamente 

confiavele, neste caso, a terceira via pre- 

tendida pela direita é de fato uma segun- 

daviadisfarçada deterceira. E distorcida 

porque, por um lado, se é verdade que Bol- 

sonaro representa uma extrema-direita 

tresloucada, muito da sua agenda politi- 

co-econômica corresponde à agenda da 

direita e, por isso, esta, ao promover uma 

terceiravia, estãa pretendero bolsonaris- 

mo sem Bolsonaro. E porque Lula não é 

nem nunca foi de extrema-esquerda e, no 

passado, articulou-se muitas vezes com a 

direita por pensar (erradamente, em mi- 

nhaopinião) que há no Brasilumadireita 

capaz de pôr a defesa da democracia aci- 

ma da defesa dos seus interesses, quan- 

dorealou imaginariamente ameaçados. « 

redacao(Dcartacapital.com.br 
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Partido da 
Lava Jato 
DEPULs DE CARRUMPER U SIS TEMA LE 

JUS TIÇA E SEMEAR O BOLSONARISMO, SERGIO 
MORO E DELIAN DALLAGNOL RE TORNAM A 
DISPUTA ELEITORAL, AGURA SEM DISFARCE 

por MAURÍCIO THUSWOHL E RODRIGO MARTINS 

rasil pra frente! Mo- 

ro presidente!” De- 

pois da acusação de 

ex-juiz deveter acha- 

cerimônia de filiação ao Podemos, a reu- 

nir 400 convidados no Centro de Conven- 

ções Ulysses Guimarães, em Brasília, na : 

quarta-feira 10. A plateia numerosa é para : 

iludir os incautos. Sem nenhuma aliança : 

substanciosano horizonte, o presidenciá- 

vel limitou-se a reencontrar o general da : 

reserva e ex-ministro Carlos Alberto dos 

Santos Cruz, que também saiu do governo | 

de Jair Bolsonaro pela porta dos fundos, 

e dois deputados-youtubers do MBL, ani- 

mados com a possibilidade de a terceira : 
via, quem sabe, enfim decolar. Damesma : 

forma, pôde rever alguns de seus subor- 

dinados da força-tarefa da Lava Jato em 7 

Curitiba, a exemplo do procurador Carlos 

Fernando dos Santos Lima, aquele que no 

12 CARTACAFITAL.COM.BR 

plagiarum slogan da : 

campanha de Lula,o : 

do melhor recorrer : 

ao surrado grito de guerra entoado na : 

Dallagnol tinha extensa ficha-corrida no CNMP 

segundo turno das eleições de 2018 viu-se 

“entre o diabo e o coisa-ruim”, e não hesi- 

tou em digitar 17 e confirmar, para “evi- 

tar a volta da corrupção”, 

E a mesma desculpa usada por Moro 

para justificar a sua passagem pelo 

Ministério da Justiça de Bolsonaro. 

“Queria combater a corrupção, mas, pa- 

ra isso, eu precisava do apoio do gover- 

no e esse apoio me foi negado”, discur- 

' sou. Balela. O cargo foi uma retribuição 

ao formidável trabalho como cabo eleito- 

ral do ex-capitão. Moro não apenas reti- 

rouda disputa o ex-presidente Lula, favo- 

rito em todas as pesquisas de 2018, como 

também divulgou trechos da delação do 

ex-ministro Antonio Palocci a seis dias 

do primeiro turno, exatamente quando o 

petista Fernando Haddad esboçava uma 

reação nas pesquisas. A delação não tra- 

zia qualquer novidade, apenas requenta- 

:* va velhas acusações contra integrantes 

do PT e, pouco depois, a própria Polícia 

Federal admitiu que se tratava de uma 

acusação fraudulenta, inventada a par- EVARISTO SÁ/AFP E HEULER ANDREYIAFP 



Alguém notou a 

diferença entre o juiz 

eocandidato? 

tir de notinhas de jornal. Incomodado 

com a possibilidade de o superministro 

lhe fazer sombra, Bolsonaro tratou de li- 

mitar o seu raio de atuação, inclusive pa- 

ra proteger familiares. Moro desembar- 

cou do governo porque sempre teve am- 

bição política, embora tenha negado is- 

so repetidas vezes, muito mais do que as 

três ocasiões em que Pedro negou conhe- 

cer Cristo, após a prisão do seu Messias. 

gora sem o disfarce da 

toga, o ex-magistrado 

veste o figurino de um 

candidato convencio- 

nal. Diz defender o li- 

vre mercado e dar novo impulso as pri- 

vatizações, ao mesmo tempo que prome- 

te erradicar a pobreza e combater a cor- 

rupção. Não se cansa de repetir os lou- 

ros da Lava Jato. “Mais de 4 bilhões de 

reais foram recuperados dos criminosos 

e tem uns 10 bilhões previstos ainda pa- 

ra serem devolvidos. Isso nunca aconte- 

ceu antes no Brasil”, diz o ex-juiz, agora 

candidato — alguém notou a diferença? 

Evidentemente, o presidenciável esque- 

ceu-se de mencionar o estudo do Dieese 

que estimou o impacto da operação na 

economia. Para recuperar esses valo- 

res, a Lava Jato dizimou 4,4 milhões de 

empregos e fez o Brasil perder 172,2 bi- 

lhões de reais em investimentos de 2014 

a 2017, sobretudo na construção civil e 

no setor de petróleo e gás. “O bolsona- 

rismo é filho legítimo do lavajatismo”, 

observa o advogado Marco Aurélio de 

Carvalho, coordenador do grupo de ju- 

ristas Prerrogativas, que desde o início 

denuncia os abusos cometidos na ope- 

ração. “Sob pretexto de combater a cor- 

rupção, a Lava Jato corrompeu o nosso 

sistema de Justiça, deixando um rastro 

luminoso de pobreza e miseria no Pais” 

Moro não estara, porém, sozinho nes- 

ta caminhada. Poderá ter a companhia 
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de outros quadros do “Partido da La- 

va Jato”, como o ex-procurador Deltan 

Dallagnol, que acaba de deixar o Minis- 

tério Público Federal e não esconde suas 

ambições políticas, e o ex-PGR Rodrigo 

Janot, que acena com a mesma possibi- 

lidade. Após o vazamento das conver- 

sas da turma pela “Vaza Jato”, a explici- 

tar o conluio entre o juiz e os procurado- 

res, O figurino de “herói anticorrupção” 

talvez não caiba mais nos novos postu- 

lantes eleitorais. Mas, apesar das pedra- 

das que certamente receberão nos pró- 

ximos meses, Moro e Dallagnol contam 

com o eleitorado visceralmente antipe- 

tista para ocupar o tão sonhado - e ain- 

da interditado —- espaço da terceira via. 

futuro dirase conseguirão, 

mas, ajulgar pela pesquisa 

da Genial/Quest divulga- 

da no dia em que se filiou 

ao Podemos, Moro apare- 

ce em terceiro lugar com 8% das inten- 

ções de voto, empatado com Ciro Gomes 

(7%), do PDT, dentro da margem de erro, 

eafrente de outros nomes aventados para 

a terceira via, como o governador paulis- 

ta João Doria, do PSDB, e o presidente do 

Senado, Rodrigo Pacheco, recém-chegado 

ao PSD. “Quando Moro oficializar sua can- 

didatura, ele tende a ter um aumento em 

suas intenções de voto. O quanto vai cres- 

cer é difícil de dizer. Mas muitos eleitores 

podem estar dispostos a votar nele, mas 

não o consideram, porque a candidatu- 

ra não estava colocada”, analisa o cientis- 

ta político Cláudio Couto, da FGV de São 

Paulo. Como a margem de crescimento do 

ex-juizno eleitorado de Lula é próxima de 

zero, ao que tudo indica ele deve avançar 

sobre a base desiludida com Bolsonaro: “O 

presidente é potencialmente o maior pre- 

judicado pela entrada de Moro na dispu- 

ta. Há uma parcela do eleitorado que hoje 

ainda está, em boa parte, com Bolsonaro, 

O procurador que encomendou 
o outdoor da Lava Jato foium 
dos raros punidos pelo CNMP 
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MORO LARGA COM 
8% DAS INTENÇÕES 

DE VOTO E 
ACREDITA SER 

POSSÍVEL BATER 
BOLSONARO NO 
PRIMEIRO TURNO 

mas pode migrar. Eu apostaria numa re- 

dução das intenções de voto no ex-capitão 

nas próximas pesquisas”. 

Moro apresenta-se como um neófito no 

ramo. “Não tenho carreira política e não 

sou treinado em discurso político”, disse. 

Em momento quase cômico, o ex-juiz dis- 

se saber que “criticam minha voz” e saiu- 

-se candidamente: “Se, eventualmente, eu 

não sou a melhor pessoa para discursar, 

posso assegurar que sou alguém em quem 

vocês podem confiar”. O discurso foi en- 

dossado pelo senador paranaense Álvaro 

Dias, candidato a presidente pelo Pode- 

mos em 2018, Ele lembrou que a legenda 

foi fundada “há apenas quatro anos”, disse 

que o ex-juiz representa essa “renovação” 

e que vai “refundar a República”. 

A fantasia da “nova politica” parece 

um tanto desbotada, mas o ex-juiz con- 

ta com o inestimável apoio de amplos se- 

tores damiídia, “Moro, na verdade, nunca 

perdeu a capa de herói. Ele vem com tu- 

do. E vem em versão 2.0., com o apoio da 

mídia mainstream”, diz Tarcis Prado Jú- 

nior, doutor em Comunicação e Lingua- 

gens e autor do livro Moro: O Herói Cons- 

truído pela Mídia . “O fato de ter sido des- 

moralizado pelo STF ao ser considerado 

parcial no julgamento do Lulanão criafis- 

suras suficientes para muita gente que se 

desiludiu com Bolsonaro, mas não quer o 

PT nem pintado de cor-de-rosa. A pauta 

do combate à corrupção será revigorada 

com o apoio da midia tradicional”, apos- 

ta. A avaliação é compartilhada por Cou- 

to: “Parte dos barões da mídia, que ain- 

da conservam sua crença no lavajatismo 

acompanhada de um antipetismo visce- 

ral, embarcaria sem problema algum nu- 

ma candidatura de Moro”. 

Conquistar a simpatia da mídia 

talvez seja mais fácil para Moro do que 

exercer papel de líder no Podemos. Em 

sua primeira tentativa, ao pregar voto 

contrário a PEC dos Precatórios, viu 

metade da bancada do partido na Câmara 

— que abriga, inclusive, defensores da can- 

didatura de Lula — ignorar sua sinalização. 

Procurada pela reportagem, a presiden- 

te do Podemos, deputada Renata Abreu, 

não retornou o contato até o fechamento 

desta edição. Em todo caso, a aposta do 

partido é crescer com Moro. “Sua candi- 

datura possui forte potencial de cresci- 

mento dentre os brasileiros de bem, inde- 

pendentemente de correntes ideológicas. 

Estamos fartos de corrupção e dos maus 
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a corrupção e a defesa “da leie da ordem”, 

numalinhaautoritáriae à margem do Es- 

tado de Direito. O que pensa daeconomia, 

politica externa, dos programas sociais? 

Moro tem algo a dizer sobre isso tudo?” 

Prado Júnior, por sua vez, considera 

“perigoso” subestimar Moro: “Descre- 

dencia-lo porque não é eloquente no dis- 

curso ou porque tem uma voz específica é 

bobagem. Alckmin nunca forum gênio da 

oratória, sempre foi o chamado “picolé de 

chuchu'e, no entanto, governou São Paulo 

por três mandatos”, lembra. Não sera fa- 

cil, porém, se desvencilhar da sombra do 

atual presidente nos debates: “Moro não é 

terceira via, éa segunda via do B. Ele tem 

o mesmo projeto do Bolsonaro”. 

esse sentido, a tarefa de 

Deltan Dallagnol talvez 

seja mais fácil do que a do 

ex-colega de Lava Jato, 

uma vez que o ex-procu- 

rador provavelmente concorreráãaumaca- 

deira legislativa pelo Parana, onde é prati- 

camente uma celebridade pop.“Dallagnol, 

se concorrer ao Parlamento, passará abai- 

hábitos que dilapidam os recursos e, in- : 'Setoresdamídia parecemdispostosavoltar | xo do radar dos grandes debates, embora 

felizmente, se encontram tão difundidos apuro adiada Here: Bolero ae os ataques a Moro possam respingar nele”, 
mais tem a perder com a entrada do ex-juiz 
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em nosso pais”, dizo senador Flávio Arns. : : diz Couto. “Parece jogo facil para ele con- 

Ex-petista, Arnsrechaçaqualquercon- ; EM E. :* quistar o cargo de deputado federal num 

flito ideológico no seio da legenda. “Seja de 

direita ou de esquerda, o partido que al- 

meje o poder deve oferecer respostas ade- 

quadas aos anseios da sociedade. Todos 

desejamos um Brasil próspero, onde haja 

bem-estar para o povo e paz social”, des- 

pista. “Considero que ele esteja preparado 

para conduzir o Pais e enfrentara o bom 

debate de campanha com propriedade” 

O “bom debate” podera, no entanto, ser 

pesado para o ex-juiz: “Moro é muito cin- 

tura dura e deve se ressentir disso nos de- 

bates mais quentes, onde sera atacado por 

sua parcialidade como juiz e pela partici- 

pação no governo Bolsonaro, além de ter 

ido trabalhar, mesmo que indiretamente, 

para a Odebrecht que ele mesmo conde- 

now”, diz Cláudio Couto. “E difícil saber o 

que ele pensa sobre outros temas que não 

estado como o Paraná.” 

Dallagnol pediu exoneração do cargo 

de procurador da República em meio a 

uma avalanche de denúncias contra eleno 

Conselho Nacional do Ministério Público. 

Ele era alvo de 14 reclamações disciplina- 

res, uma sindicância e um pedido de pro- 

vidências, além de ter sido punido com ad- 

vertência, em 2019, e com moção de cen- 

sura, em 2020. Parece pouco plausível, 

porém, a tese de que ele decidiu disputar 

as eleições por temer punições. O CNMP 

sempre foi leniente em relação aos abu- 

sos da Lava Jato. Somente em meados de 

outubro, o órgão impôs uma sanção mais 

dura, determinou a demissão do procu- 

rador Diego Castor de Mattos, que enco- 

mendou um outdoor na capital paranaen- 

se para promover o trabalho da força-ta- 
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refa curitibana. “Sejam bem-vindos à Re- 

pública de Curitiba”, dizia o painel, com 

uma foto da equipe e uma velha bravata: 

“Aquialeise cumpre”. Ainda assim, a pu- 

nição deu-se em um contexto bem especi- 

fico, quando a Câmara dos Deputados es- 

tava prestes a votar um projeto que alte- 

rava a configuração do CNMP, com a in- 

clusão de representantes da sociedade ci- 

vilindicados pelo Parlamento, uma forma 

de evitar o julgamento de comadres que 

costuma marcar as sessões do conselho. 

as os candidatos 

do Partido da Lava 

Jato não estão Imu- 

nes aos questiona- 

mentos éticos - e a 

eventuais acertos de contas com a Justiça. 

O Tribunal de Contas da União acaba de 

determinar, por exemplo, que os procu- 

radores da Lava Jato devolvam os recur- 

sos de diárias e viagens que receberam 

quandotrabalhavam na força-tarefa que 

investigou desvios na Petrobras. O moti- 

vo? Em vez de remover os procuradores 

para Curitiba, onde de fato passaram a 

morar, estes continuavam lotados em ou- 

tros estados, enquanto recebiam diárias 

e gastavam passagens todas as vezes que 

se deslocavam para a capital paranaense. 

O valor total a ser ressarcido passa de 1,8 

milhão de reais, e Dallagnol terá de res- 

ponder solidariamente, 

“A lista de abusos cometida pela tur- 

ma é interminável. Eles grampearam 

escritório de advocacia, esconderam 

provas, divulgaram diálogos de 

conversas interceptadas sem autoriza- 

ção judicial, fizeram tudo o que um juiz 

e um integrante do Ministério Público 

não podem fazer”, observa o advogado 

Lenio Streck, que atuou como promo- 

tor de Justiça por mais de 20 anos e tem 

pós-doutorado em Direito Constitucio- 

nal pela Universidade de Lisboa. “Quan- 

do Moro e Dallagnol anunciam a inten- 

ção de disputar as eleições, vejo uma vio- 

lação do princípio jurídico do nemo potest 

venire contra factum proprium, que veda 

a possibilidade de um indivíduo se bene- 

ficiar de atos contraditórios. Esse princi- 

pio foi usado nos EUA, em 1895, para im- 

pedir o acesso de um neto à herança do 

avô que ele havia matado. À época, não 

havia umalei que proibisse o neto de rei- 

vindicar a herança, assim como hoje não 

ha lei alguma que impeça Moro e Dallag- 

nol de se candidatarem. Mas umacoisa é 

fato: eles estão se beneficiando de um ce- 

nário que eles próprios construíram, de 

criminalização da política. Eticamente, 

é bastante reprovável.” 

A avaliação é compartilhada pelo ad- 

vogado Antonio Carlos de Almeida Cas- 

tro, o Kakay, um dos mais reconhecidos 

criminalistas do Pais. “Desde início da 

operação sustento que Moro e Dallag- 

nol tinham um projeto de poder e ins- 

trumentalizaram o Poder Judiciárioe o 

Ministério Público para atingir os obje- 

tivos desse projeto. Isso ficou muito cla- 

ro quando eles vazaram o diálogo de Dil- 

ma Rousseff com Lula, interceptado pe- 

la Polícia Federal fora do período autori- 

zado judicialmente, para impedir a no- 

meação do ex-presidente como ministro 

da Casa Civile dar fôlego ao processo de 

impeachment”, avalia. “Agora, vejam só, 

a dupla quer disputar eleições no meio do 

caos que eles próprios produziram. E, se 

não tomarmos cuidado, ainda vão posar 

de paladinos do combate à corrupção, 

sendo que foram eles que corromperam 

o sistema de Justiça” « 

li 

“Entre o diabo e o coisa-ruim”, a Lava Jato abraçou Bolsonaro, admitiu o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima. Mas, desta vez, Lula estálivre 
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ESTHER SOLANO 

Ele não 
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» Moro e a Lava Jato 

acabam com a política, 

a democracia e a Justiça 

ocês imaginam se Sergio Mo- 

ro, para valer, se transformar 

no candidato da terceira via? 

Eu, neste Brasil distópico, digno do rea- 

lismo mágico da pior qualidade, da fic- 

ção científica mais extravagante, acho 

toda barbaridade possivel. Acho, sobre- 

tudo, as barbaridades possíveis. 

Permitam-me fazer terapia e escrever 

tudo o que Moro significa, O ex-juiz e a 

força-tarefa de promotores megaloma- 

niacos, sua militância de toga, têm sido 

um dos maiores destruidores do Brasil. 

A Operação Lava Jato, muitos dirão, sim- 

boliza a criminalização do PT. Sim, tam- 
bém, mas não só. Ela foi muito mais lon- 

ge. Simboliza a criminalização da politi- 

ca, da esfera pública, da representativi- 

dade democrática, do partido como cen- 

tro nevrálgico dessa representatividade. 

A pedagogia da Lava Jato é que a politi- 

ca, como atividade humana, é intrinse- 

camente, incontrolavelmente, corrupta. 

O Estado é inchado, ineficaz e contami- 

nado por essa corrupção nas suas entra- 

nhas. E esta é uma situação sem saída, 
ad aeternum, sem modificação possível. 

Não ha futuro na política. Do interior do 

Estado não podemos melhorar o Estado. 

De dentro da politica, não podemos me- 

lhorar a política. 

Qual é então a saida que o lavajatis- 

mo sugere? Simples e eficaz concepção 

ao mesmo tempo. O privado corrompe? 

Corrompe, mas... que tal botar o foco da 

corrupção no público? Que tal dirigir os 

holofotes, a teatralidade, a cenografia 

para o público? E com essa estratégia, 

coma quala mídia colaborou com delei- 

te, conseguimos que a frustração eores- 

sentimento de uma cidadania justamen- 

te revoltada não se voltem contra a JBS 

oucontraa Odebrecht, mas contra a po- 

lítica. Quem merece o linchamento cole- 

tivo? A politica. Quem merece aira? Apo- 

lítica. Quem merece a destruição? A po- 

lítica. Mas, tranquilos, nobres cidadãos, 

não se desesperem, há futuro. Um futu- 

ro construído em dois caminhos: elejam 

o único político honesto deste pais, um 

outsider autêntico que vai confrontar es- 

te sistema nojento e... quetal privatizar? 

Substituir o público, que não funciona, 

pelo privado, que funciona melhor? Vo- 

cês não querem saúde privada, educação 

privada? Mas vejam só, os servidores es- 

tão cheios de privilégios, não trabalham, 

têm estabilidade sem fazer nada, não ha 

orgãos de controle eficazes da atividade 

dos funcionários públicos... Eles são cor- 

ruptos também. Na iniciativa privada, o 

trabalhador é sempre mais eficaz. 

A Lava Jato tambémsimbolizaa des- 
truição da Justiça. Devido processo pe- 

nal? O que é isso? Garantias penais? Ah, 

não, elas incomodam. In dubio pro reo? : 

Nunca ouvi falar. Os caminhos institu- 

cionais da Justiça são chatos demais. Por 

que a delação premiada não pode ser uti- 

lizada indiscriminadamente para conse- 

guir meus objetivos? Por que a condução 

coercitiva não pode ser empregada quan- 

do eu quiser? Sou o juiz-Messias, tenho 

a tarefa de limpar o Brasil de corruptos, 

de começar uma nova era. Antes de Mo- 

ro. Depois de Moro. A.M., d.M. Vocês não 

podem castrar o Jesus da toga em nome 

dessas banalidades legais. Eu sou a Justi- 

ça. Lulana cadeia. Mas eis que outros to- 

gados, desta vez magistrados superiores 

e dignos também de pouca confiança, de- 

cidem, depois que a Lava Jato destruiu o 

Pais, que é hora de sermos democratas e 

botar no seu devido lugar o monstrinho 

de primeira instância quea criou, Senten- 

ças anuladas, juiz-Messias acabado. E aí, 

como fica a Justiça diante da opinião pú- 

blica? Vou falar para vocês: uma merda. 

O lavajatismo acaba com a política, 

acaba com a democracia, acaba com a Jus- 

tiça. Esse será seu eterno legado, toda a 

destruição, toda a sanha hiperpunitiva, 

conduzida com a complacência de mui- 

tos, de tantos. Dizia a conja Rosângela: 

“Eu não vejo o Bolsonaro, o Sergio Moro. 

Eu vejo o Sergio Moro no governo do pre- 

sidente Jair Bolsonaro, eu vejo uma coisa 

só”, Muito intuitiva e sagaz. Não fosse es- 

tadeclaração sutile penetrante, eununca 

teria sacado que Moro e Bolsonaro esta- 

vamjuntos na empreitada de destruição. 

Triste Brasil, triste. Por favor, esco- 

lham qualquer outro para esta terceira 

via, da qual ninguém aguenta mais ou- 

vir falar, que está totalmente engasga- 

da na garganta do Brasil. Escolham ou- 

tro, mercado, imprensa, poderes reais. 

Moro não. Moro é a destruição. Moro é 

a impossibilidade de um Brasil que saia 

da tristeza onde foi chafurdado. Mas, 

vejam, nunca a situação é tão ruim que 

não possa piorar. Deltan Dallagnol pede 

exoneração do Ministério Público e tam- 

bém anuncia a pretensão de ser candida- 

to. Aposto que está a preparar seus se- 

dutores PowerPoints paraa campanha... 

acordem-me deste pesadelo. » 

redacao (Wcartacapital.com.br 
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O métod 
Moro 

AO CONTRÁRIO DE BOLSONARO 
O EX-MINISTRO E SISTEMÁTICO, 
CALCULISTA E PERSECUTÓRIO 

por ALDO FORNAZIERTI* 

ma comparação 

entre Jair Bolso- 

naro e Sergio Moro 

pode encontrar al- 

gumas semelhan- 

ças, mas também 

muitas diferen- 

ças. Ambos têm pendores fascistoides. 

Os de Bolsonaro são atabalhoados, caóti- 

cos, refletem o quadro de sua desorgani- 

zação Intelectual. Nesse sentido, podem 

gerar consequências perniciosas, mas, no 

geral, produzem mais inconsequências, 

desorganização, incompetênciaadminis- 

trativa, incapacidade de alcançar objeti- 

vos. É um tipo de fascismo mais de pala- 

vras do que de ação. E mais desorganiza- 

dor do Estado, comoseviu, em áreas como 

a saúde, a educação, a cultura etc. 

Moro é metódico, sistemático, perse- 

cutório, com ações orientadas para al- 

cançar seus objetivos. A forma como ele 

se conduziu na Lava Jato é uma prova 

dessa sistematicidade. Colocou na cadeia 

o ex-presidente Lula, o lider mais popu- 

lar da história do Pais, juntamente com 
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Getúlio Vargas. Não foi pouca coisa. Ti- 

nha como outro objetivo destruir a com- 

petitividade eleitoral do PT. Foi patrono 

da vitória de Bolsonaro em 2018. 

Moro é muito mais perigoso do que 

Bolsonaro, em dois sentidos: porque 

tem método na busca de seus objetivos 

e porque consegue agregar um corpo au- 

xiliar de capacidade operacional sob seu 

tacão, como se evidenciou na Lava Jato, 

ao comandar procuradores, cooptar de- 

sembargadores do TRF4 e estender seus 

tentáculos no próprio Supremo Tribunal 

Federal. Bolsonaro não consegue agre- 

gar força organizada operacional em tor- 

no de si: reúne sua família, seus amigos, 

seus apaniguados. Quando não são fa- 

miliares, amigos e oportunistas, recru- 

NAS DEFICIÊNCIAS 
INTELECTUAIS, OS 
DOIS SÃO MUITO 

PARECIDOS 

ta desqualificados, a exemplo do minis- 

tro da Educação. Seus conselheiros mais 

próximos provêm dessas relações e dis- 

so decorre também sua incompetência 

administrativa e operacional. O fato de 

Moro conseguir agregar militares que 

apoiaram Bolsonaro comprova essa te- 

se. Comprova também que os militares 

não aprendem nada com seus erros. 

Bolsonaro é mais parecido com aque- 

les ditadores exóticos e folclóricos do 

realismo fantástico de Gabriel Garcia 

Marquez. Apresenta-se como um gran- 

de valentão, mas chora escondido no ba- 

nheiro, chora ao implorar aum ministro 

doSTF pela sorte do filho, confessa suas 

fraquezas publicamente. Moro tem uma 

mente persecutória, vontade de suprimir 

seus Inimigos, a frieza calculista da mal- 
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dade sistemática. Nenhum dos dois tem 

ilustração intelectual. No caso de Bol- 

sonaro, isso é evidente. Moro conseguiu 

disfarçar seu caráter grotesco. Mas as 

suas sentenças, as suas entrevistas e ou- 

tras manifestações revelaram suas defi- 

ciências intelectuais. 

Moro é mais perigoso do que Bolsona- 

ro também em outro ponto: o eleitoral. 

Aquise revela a costumeira ingenuidade 

de setores de esquerda que torcem pela 

candidatura de Moro, porque isso divi- 

diriao bolsonarismo. Ocorre que, nare- 

ta final da campanha, quando ficar evi- 

dente que Bolsonaro não vencerá Lula 

nem ninguém no segundo turno, o elei- 

torado de direita se movimentara rumo 

aum candidato mais competitivo de cen- 

tro-direita ou direita. Esse candidato po- 

derá ser Sergio Moro. Seria um adversá- 

rio mais perigoso do que Bolsonaro, con- 

seguindo mais votos nos setores médios. 

Não resta dúvida de que Moro foi um 

juiz parcial. O próprio STF o disse. Mui- 

to se escreveu e se imaginou que os jul- 

gamentos e as parcialidades se deviam 

ao seu moralismo, à substituição do jul- 

gamento imparcial segundo alei por um 

Julgamento segundo seus valores morais. 

Hoje é possível dizer que esta é uma ava- 

liação enganosa. Moro substituiu o jul- 

gamento imparcial segundo alei por um 

julgamento parcial orientado por uma 

astúcia criminosa guiada pelos seus in- 

teresses e objetivos políticos. Nisso resi- 

diu seu fascismo jurídico. 

Escrevivárias vezes acerca do fato de 

que Moro adotou, em decisões, um mé- 

todo nazista, chamado de “lei do movi- 

mento” por Hannah Arendt. Esse méto- 

do implica não proceder e não julgar se- 

gundo a lei estabelecida, mas por meio 

da criação de procedimentos jurídicos 

a margem da lei, conforme o desenrolar 

dos acontecimentos. De acordo com es- 

se método, não se julgam os fatos segun- 

do a lei, mas se definem procedimentos 

jurídicos a partir dos interesses do juiz 

suscitados pelos fatos. 

ararelembrar, Moro promo- 

veu um vendaval de condu- 

ções coercitivas, inclusi- 

ve a de Lula, prisões pre- 

ventivas prolongadas e 1le- 

gais para arrancar delações mentirosas, 

pressõesilegais visando delações interes- 

sadas, grampeou ilegalmente a presidente 

Dilma Rousseff, e por aí vai. Mais que isso: 

foi chefe da Lava Jato, elevando-se à con- 

dição de promotor e juiz ao mesmo tem- 

po, algo típico de regimes nazifascistas. 

Diante de tantas arbitrariedades, Mo- 

ro foi declarado parcial. Mas, antes dis- 

so, fol integrar o governo de um presiden- 

te fascista. Os processos de Lula foram 

anulados, o que equivale dizer que ele é 

inocente porque não é um condenado pe- 

la Justiça, e que Moro é culpado porque 

sua culpabilidade e parcialidade foram 

declaradas pelo STF. Moro é um corrup- 

to: corrompeu os princípios da Consti- 

tuição e dasleis, e portador deumamoral 

corrompida, um falso moralismo. Moro 

é um corrupto no sentido pecuniário do 

termo: embolsou dinheiro público mui- 

to acima do teto salarial do serviço pú- 

blico, o que é, além de clara forma de cor- 

rupção, uma prática imoral, Durante es- 

te processo pré-eleitoral e eleitoral, Mo- 

ro precisa ser desmascarado, pois ainda 

tem gente enganada, que acredita nele. 

Por vários motivos, ele é uma mentira 

maior e pior do que a mentira Bolsona- 

ro. É um dever impedir que o embuste 

continue a governar o Brasil, e 

“Professor da Escola de Sociologia e Política. 
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Es Seu Pais 

Abraço de urso 
DENÚNCIA O programa Abrace o Marajo, vitrine de Damares 
Alves, é uma ação entre amigos, o agronegócio e pastores 
POR ANA FLÁVIA GUSSEN 

ompondo o maior arquipé- 

lago do planeta, com 48 mil 

quilômetros quadrados de 

área, a Ilha de Marajó, no 

Pará, convive com a explo- 

ração sexual infantil, o tráfico humano e 

a fome. Um de seus municípios, Melgaço, 

registra o plor Índice de Desenvolvimen- 

to Humano do Pais. Foi esse pedaço de 

terra historicamente abandonado pelo 

Poder Público que Damares Alves, minis- 

tra da Familia, Mulher e Direitos Huma- 

nos, escolheu para depositar um cavalo de 

Troia, segundo os moradores da região: o 

programa social “Abrace o Marajó”. 

O programa foi apresentado ao mundo 

pelaministra na 46º Sessão do Conselho 

de Direitos Humanos da ONU, em abril. 

Diante da plateia internacional, Dama- 

res não teve pudor em inflar os dados do 

projeto e anunciou investimentos de 900 

milhões de dolares, quase 5 bilhões pelo 

câmbio atual, até 2023. Para o público 

interno, o número é outro, bem mais 

modesto. Em agosto, a pasta divulgou 

um incremento de 11 milhões para 19 

milhões de reais. O Abrace o Marajó 

prevê parcerias público-privadas para 

ampliar o acesso dos 500 milmarajoaras 

asaúde, educação e segurança. Na região 

estão oito das 50 cidades com os piores 

indices de desenvolvimento do País. Não 

bastasse, a população sofre, em pleno sé- 
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culo XXI, com a ação de piratas, dedica- 

dos aroubos e sequestros. 

Entidades civis denunciam, no en- 

tanto, conflitos de interesse, econômi- 

cos e políticos, no programa. Para come- 

çar, uma das ONGs contratadas para ge- 

rir alguns dos projetos é a Rede Mondó, 

comandada por Elizabeth Guedes, irmã 

do ministro da Economia, Paulo Guedes, 

e Lyvia Montezano, esposa do presiden- 

te do BNDES, Gustavo Montezano. Em 

princípio, a organização ficaria responsá- 

Família. A Rede Mondó é de Elizabeth 

Guedes, irmã do ministro da Economia 

: velpor administrar 5 milhões de reais em 

ações ligadas ao Pátria Voluntária, ativi- 

dade que ocupa o tempo da primeira-da- 

ma, Michelle Bolsonaro, mas as primei- 

ras denúncias a respeito levaram a uma 

redução do orçamento para 700 milreais. 

A Rede Mondo nasceu há poucos meses 
e foicriadaespecificamente para elaborar 

o plano piloto no município marajoara 

de Breves, que ocupa a 5.520? posição no 

ranking dos piores IDHs do País, segundo 

o IBGE. Quem responde pela ONG é a As- 

soclação Nacional de Universidades Priva- 

das (Anup), presidida pelairmã do minis- 

tro Guedes. Lyvia Montezano, por sua vez, 

integra a diretoria por indicação da pró- 

pria Damares. “A equipe da Rede Mondó 

é paga com recursos privados eo convênio 

que foi celebrado entre a prefeitura de Bre- 

ves e a Anup não contempla o repasse de 

recursos enão teve nenhuma interveniên- 

cia do governo federal, que sequer dele faz 

parte”, respondeu a entidade por meio de 

nota. O BNDES, também por escrito, afir- 

mou que “não houve aportes destinados 

diretamente ao programa e que ainda es- 

tá em estudo a criação de um fundo para 

agestão desses recursos”, e que o apolo ao 

programatemo objetivo de “atrair Inves- 

timentos para a região, gerar emprego e 

renda, contribuindo também para a redu- 

ção da violência sexual”. 
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Cerca de 60 entidades denunciaram, 

porem, ao Ministério Público Federal a 

exclusão da sociedade civil das discus- 

sões. A população não é ouvida, mas agri- 

cultores e religiosos da região têm espaço 

livre para dar seus pitacos e meter o bede- 

lho. CartaCapital teve acesso as 124 agen- 

das da ministra relacionadas ao progra- 

ma obtidas pelo Observatório do Marajó, 

via Lei de Acesso a Informação. Em geral, 

Damares encontrou-se com empresários 

e pastores. Em 2 dejulho, esteve na cidade 

de Soure, onde se reuniu com represen- 

tantes da Igreja Universal, Assembleia 

de Deus, Ministérios da Renovação, Re- 

conciliação, Casa de Oração, Missão pa- 
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WaR =.º4 Paradoxo. O mês da 
Consciência Negra no pais 

que nega o racismo 

ra Todos, dentre outras seitas, e com a 

Associação de Produtores, Extratores e 

Comerciantes de Produtos Acabados. Em 

outras reuniões também estiveram pre- 

sentes criadores de búfalos. “Não é só a 

Uma das ONGs 
escolhidas para gerir 
recursos é dirigida 
pela irmã de Guedes 
e pela mulher do 
presidente do BNDES 

2 di Propaganda. O Abrace o Marajo' prevê 
parcerias público-privadas para ampliar o 
acesso da população à saúde e educação 
LEBRE Ss LS LELEO AS DLLLERRREETU ASS SSL SS DLRLEES 

disputa pelo ouro roxo, o açaí, ouro mar- 

rom, madeira, e ouro propriamente dito, 

mastambém pelosrios por onde eles que- 

rem escoar e exportar seus produtos”, de- 

nuncia Luti Guedes, diretor-executivo do 

Observatório do Marajó. 

A distância entre o programa fede- 

ral e a população marajoara é maior do 

que se imagina. Os “coletivos da socieda- 

de” escolhidos pelo governo para acom- 

panhar o projeto são a Federação das In- 
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dústrias do Estado do Pará, a Federação 

da Agricultura e da Pecuária do Paráe a 

BioTec, empresa prestadora de serviço ao 

setor privado. Há quem desconfie que o 

Abrace o Marajó tem o objetivo político 

de cacifar uma possivel candidatura de 

Damares Alves ao Senado pelo estado, que 

lhe concedeu o titulo de cidadã honorária. 

“A parceria desse programa é com o agro- 

negócio da região enão como povo”, acu- 

sou Dom Evaristo Spengler, bispo da pre- 

lazia do Marajó. O religioso enviou uma 

carta a Damares, em janeiro, na qual so- 

licitauma reunião e maior diversidade de 

representantes no comité gestor, mas até 

hoje não obteve resposta. O bispo afirma 

ter sido convidado apenas para um único 

evento, do qual Jair Bolsonaro participou, 

em Breves, durante as eleições, e que de- 

clinou do convite por convicção “ética e 

evangélica”, para evitar apropriação po- 

lítico partidária da ordem. 

O Ministério Público instaurou um 
procedimento administrativo de acom- 

panhamento de políticas públicas em 

parceria com a Defensoria Pública da 

União e os respectivos órgãos estaduais, 

além de expedir uma recomendação 

ao governo federal para que o progra- 

ma seja repensado. “O Estado Brasilei- 

ro tem violado os direitos humanos das 

o 

Marajó. A ilha convive com a exploração s 
t 
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“A parceria é com 
o agronegócio e não 
com o povo”, resume 
o bispo Dom 
Evaristo Spengler 

populações tradicionais e da socieda- 

de civil do Marajó ao impor, por meio do 

Programa Abrace o Marajó, uma visão 

unissona de desenvolvimento, pautada 

exclusivamente nas compreensões do 

próprio Governo Federale por interesses 

corporativos e setoriais e desconsidera as 

razões e considerações de terceiros”, re- 

gistraram os defensores públicos na re- 

comendação, atribuindo ao programa a 

prática de possível “racismo ambiental”, 

Oscríticos também apontam erros nos 

critérios para a cessão de regularização 

fundiária, outro ponto de ação do progra- 

ma, com potencial para ampliar os con- 

flitos de terra na região, casos de violên- 

cia contra quilombolas e grilagem. “As ti- 

tulações quilombolas estão paralisadas e 

foram entregues titulos provisórios a fa- 

zendeiros. Vemos o aumento da violên- 

cia e também, por extensão, invasões a 

comunidades tradicionais para a extra- 

“a - e E 

exual infantil, o tráfico humano e a fome 

ção de oleaginosas, madeiras”, descreve 

Paula Arruda, advogada e professora da 

Universidade Federal do Pará. 

Um levantamento do professor Car- 

los Augusto Ramos, consultor da ONG 

FASE, via Portal Transparência, mostra 

que, em 2019 e 2020, houve uma redução 

em 58 milhões de reais nos recursos pa- 

ra 16 municípios do Marajó. Além disso, 

os repasses per capita ficaram abaixo dos 

140 reais, limite da extrema pobreza. 

Em situação de vulnerabilidade, 

crianças e jovens do Marajó estiveram 

no centro do debate nacional, quando 

a CPI da Pedofilia foi instalada no esta- 

do em 2008. A pauta da exploração se- 

xual infantil foi o que motivou a criação 

do Abrace o Marajó mais de uma década 

depois, mas o descolamento da realida- 

de apareceu no primeiro discurso da mi- 

nistra, quando apresentou sua ideia pa- 

racombater o problema: instalar uma fá- 

brica de calcinhas na região. 

A declaração revoltou a população. 

“Vimos isso como mais uma forma de 

violentar nossas crianças. O projeto não 

enxergaa situação precária de quemsofre 

sem educação e saúde. Muitas são abusa- 

das dentro de casa, 81%, segundo relató- 

rio da CPI da Pedofilia de 2010, ou a ex- 

ploração ocorre por não se ter o que co- 

mer. Por isso esse programa é um cavalo 

de Tróia que entrou aqui para atender a 

outros interesses”, desabafa a Irmã Marie 

Henriqueta, coordenadora da CNBB e 

uma das denunciantes dos casos que cul- 

minaram naabertura da comissão parla- 

mentar. Em seu relatório final, ainvesti- 

gação apontou mais de 100 mil casos no 

Pará, 20% deles a atingir crianças de até 5 

anos. Treze anos depois, aCPlaindagera 

desdobramentos. O Superior Tribunal de 

Justiça acaba de confirmar a condenção 

a 21 anos de prisão do ex-deputado esta- 

dual paraense Luiz Sefer, por estupro de 

uma menor de 9 anos. O crime ocorreu 

em 2005. A CPItambém listou religiosos, 

outros políticos e empresários por envol- 

vimento nos crimes. » MARCELO CAMARGOIABR 
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A periferia contra a fome 

> Os protestos do sábado 

13 servirão para mostrar 

que os famintos não têm 

condições de esperar até 

a eleição do próximo ano 

uita gente se pergunta o 

porquê de o povo não ir às 

ruas diante do desempre- 

go explosivo e da epidemia de fome no 

Brasil. A tese de que o brasileiro é pas- 

sivo e conformado acaba por ecoar, in- 

clusive, em meios progressistas. É um 

retumbante equivoco. De fato, os tem- 

pos de passagem da insatisfação à re- 

volta e da revolta à mobilização não 

são definidos por nossa vontade e en- 

volvem variados fatores sociais e cultu- 

rais. Mas as periferias e os movimentos 

sociais fazem mobilizações locais coti- 

dianas no Brasil, em geral destituídas 

de visibilidade na mídia. 

No sábado 13, por organização do 

MTST e da Frente Povo Sem Medo, 

ocorrerão “Marchas Contra a Fome” 

em várias cidades, A partir da rede das 

mais de 20 Cozinhas Solidárias e de ar- 

ticulações com lideranças de comunida- 

des, as manifestações reunirão milha- 

res de brasileiros que sentem na pele os 

efeitos da politica antipopular de Jair 

Bolsonaro e Paulo Guedes. O esforço 

de dar maior visibilidade ao sofrimen- 

to de tantos brasileiros teve um marco 

importante na ocupação simbólica da 

Bolsa de Valores em setembro. 

O objetivo das marchas é justamente 
este: colocar na agenda pública um de- 

bate que o establishment prefere manter 

oculto. A pauta dos movimentos es- 

tá centrada na construção de uma po- 

lítica emergencial de combate à fome. 

Levantamento do Instituto Vox Populi 

publicado no início deste ano apontou 

que 19 milhões de cidadãos passam fo- 

me no Brasil, praticamente o dobro de 

três anos atrás. O aumento deve-seauma 

combinação explosiva de desemprego, 

inflação dos alimentos e desmonte das 

politicas de segurança alimentar. 

Um plano emergencial contra a fo- 
me passa por quatro medidas princi- 

pais. Primeiro: garantir uma Renda 

Básica permanente para atender as fa- 

mílias mais vulneráveis nas periferias 

e no interior do Pais. O fim do Bolsa 

Família e as incertezas de critérios e 

abrangência do Auxilio Brasil colocam 

essa meta em xeque. Segundo: recupe- 

rar os estoques públicos de alimentos da 

Companhia Nacional de Abastecimento, 

que têm justamente o papel de colocar 

produtos no mercado para reduzir pre- 

ços em momentos de surto inflacioná- 

rio. Bolsonaro desmontou a Conab. Em 

2019, o governo vendeu mais de 30 ar- 

mazéns públicos. É preciso recuperar os 

estoques reguladores. Terceiro: retomar 

imediatamente os programas de estimu- 

lo à agricultura familiar, a exemplo do 

Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA), para aumentar a produção des- 

tinada ao mercado interno. Os progra- 

mas de crédito e compra pública dos pe- 

quenos produtores têm hoje o pior or- 

camento da história. E, por fim, quar- 

to: apoiar as redes de distribuição de ali- 

mentos nas zonas urbanas mais vulne- 

ráveis, como restaurantes populares e 

cozinhas solidárias. 

E possível combater a fome de modo 

rapido e eficiente, desde que se tenha 

empenho político. É isso que o ciclo 

de mobilizações das “Marchas Contra 

a Fome” pretende pautar na agenda 

nacional. Nosso pais tem um histórico 

de importantes lutas nessa área, com 

destaque para o Movimento Contra a 

Carestia, organizado no início dos anos 

1980, em São Paulo, para exigir o conge- 

lamento dos preços dos alimentos e au- 

mento do salário minimo. Naquele pe- 

riodo, ainda na ditadura, o Brasil vivia 

uma grave crise econômica, com fortes 

paralelos com o momento atual. O mo- 

vimento nasceu das periferias da cidade, 

numa articulação com as Comunidades 

Eclesiais de Base, e promoveu importan- 

tes mobilizações e um abaixo-assinado 

com mais de 1,2 milhão de assinatu- 

ras. A falta de respostas do ditador João 

Figueiredo fez com que a luta se desdo- 

brasse numa radicalização, com a ocu- 

pação do Palácio dos Bandeirantes e sa- 

ques na região de Santo Amaro. 

São momentos em que o Brasil real 
grita e vai às ruas. Nenhum processo 

de mobilização começa com milhões 

nas ruas. À dinâmica é de acúmulo de 

forças. As manifestações do dia 13 vão 

acontecer em São Paulo, Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte, Recife, Maceió, Aracaju, 

Ceilândia, Boa Vista e Montes Claros. E 

um importante começo. Em São Paulo, 

terminará em frente à Catedral da 

Sé com um evento com o padre Júlio 

Lancelotti. Mais do que reclamar que o 

povo está acomodado e não se mobiliza, 

o papel dos progressistas é apoiar e parti- 

cipar dasmanifestações populares quan- 

do elas surgem. A fome não espera até as 

eleições de 2022. o 
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Novos quilombos 
de Zumbi 
RACISMO Vítimas preferenciais do governo 
Bolsonaro, os negros arrumam maneiras 
de sobreviver à dura realidade 
SÉ D CEAR [E A NA VITAL A POR FABIOLA MENDONCA 

ão tantas formas de matar 

um preto/ Que para alguns 

suamorte éjustificada/ De- 

Senão era bandido um diaia 

ser/Por ser PRETO suamorte é defendida/ : 

O PRETO sempre merece morrer. 

A estrofe acima é do poeta e educador 

social Baticum Proletário, que atuana pe- 

riferia de Fortaleza, no Ceará, organizan- 

do jovens — em quase sua totalidade ne- 
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via tá fazendo coisa errada/ : 

gros — para enfrentar as dificuldades im- 

postas pelo racismo estruturalno Pais. E 

apartir daarte que Baticum consegue en- 

volver a juventude em um projeto de for- 

talecimento dessa população, ao promo- 

ver batalhas de rimas, slams e saraus com 

temáticas que discutem os problemas so- 

ciais. Não por acaso, o tema mais explora- 

do nas rimas, versos e prosas é a violên- 

cia. De acordo com o mais recente Atlas da 

Violência, em 2019 os negros representa- 

Protestar 

é pouco 

ram 77% das vitimas de homicídios, qua- 

se 30 assassinatos por 100 mil habitantes, 

a maioria deles jovens. 

O Atlas revela ainda que um negro tem 

quase 27 vezes mais chance de ser morto 

do que um branco, o que justifica o movi- 

mento de resistência crescente no mesmo 

Brasil que assassinou, em 20 de novem- 

bro de 1695, Zumbi, no Quilombo dos Pal- 

mares, data que passou asimbolizar o Dia 

da Consciência Negra. Desde então, mi- 

lhões de Zumbis tiveram suas vidas cel- 

fadas pelo simples fato de ter a cor da pe- 

le preta. Marco Bonfim, ativista, pesqui- 

sador e professor da Universidade Fede- 

ral de Pernambuco, cita o escritor Abdias 

Nascimento para afirmar que existe um 

projeto de Estado para exterminar a po- 

pulação negra, a partir de uma ação racis- 

ta promovida pelo aparato oficial. “O ra- 

cismo é uma relação de poder, uma hie- 

rarquia do branco sobre o negro, e isso só 

acontece porque nunca houve a intenção 

de se mexer na estrutura social para mu- 

dar essa realidade. Nós sempre estamos 

sujeitos a “atitudes suspeitas” para legrti- 
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mar a ação criminosa do Estado contra 

nossos corpos. Corpos brancos não são 

associados a “atitudes suspeitas”, analisa. 

São infindáveis os exemplos de discri- 

minação, perseguição, chacinas e assas- 

sinatos deliberados de negros, sobretudo 

em favelas e periferias. E é nesses mesmos 

espaços que surgem várias frentes de re- 

sistência. Assim como acontece no Ceara, 

os saraus, slams e batalhas de rimas têm 

sido utilizados pela juventude de todo o 

Pais para denunciar séculos de margina- 

lização. Em Fortaleza, Baticum também 

coordena umarede de bibliotecas comuni- 

tárias, nas quais amaior parte daliteratu- 

radisponível é de autores negros, compati- 

vel com o público que frequenta os locais. 

“A juventude negra articula-se por meio 

dessas ações artísticas e culturais, que 

também são politicas. Esses jovens estão 

lá batalhando, com poesia, mas mandan- 

do seu recado”, explica o educador social, 

Outra frente de organização passa pelo 

acesso ao ensino superior. Existe um movi- 

mento nas periferias que preparaos jovens 

negros para enfrentar o Enem e entrar na 

universidade pública. “E evidente o 

crescimento do número de negros 

nas universidades, oriundos das co- 

tas raciais, e a atuação deles nos mo- 

vimentos que la existem”, ressal- 

ta Lindivaldo Junior, pos-graduado 

em Políticas e Gestão Cultural pela 

Universidade Federal do Recôncavo 

Baiano. Ana Paula Rosário e Beatriz 

Sousa são jovens militantes do Ins- 

tituto da Mulher Negra, na Bahia, e 

explicam o motivo de a organização 

ter ficado mais em evidência no go- 

verno Bolsonaro. “A resistência sem- 

pre existiu: nas periferias, nauniver- 

sidade, em espaços institucionais... 

A gente sempre brigou pela garantia 

danossa presença, danossafala, pela 

equidade em todos os espaços, mas o 

governo Bolsonaro não dialoga com 

Em 2019, quase 
80% dos 
assassinados 
no Brasil tinham 
a pele preta 

as multiplicidades. O público do Bolsona- 

ro é racista, homofóbico, e esses ataques 

acabam resultando em respostas”, ressal- 

ta Rosário. “Não enxergo nenhum governo 

em que um preto e favelado fosse priorida- 

de, mas hoje temos um governo que é mui- 

to mais agressivo e violento, que tem ata- 

ques diretos aos nossos corpos. Mas, ante- 

riormente, a gente vinha se organizando, 

porque o Estado estava nos matando. De 

forma geral, nossa resistência tem cresci- 

do por meio do boca a boca, E quando Bol- 

sonaro fala que “bandido bom é bandido 

morto” e as polícias entram nas favelas e 

matam meninos pretos, é aí que a gente 

tem uma perspectiva de quem são esses 

bandidos que Bolsonaro quer ver mortos 

Os cotistas mudam a realidade das universidades 

e que corpos são esses”, completa Sousa, 

Um ponto que há muito tempo incomo- 

da a população negra e que estimulou o 

surgimento de mais uma frente de resis- 

tência tem relação com a representativi- 

dade. Os estudiosos da cultura e da histó- 

ria africanas acusam a ideologia ociden- 

tal de invisibilizar e tentar “embranque- 

cer” as origens e a ancestralidade da po- 

pulação negra, o que interfere na constru- 

ção da identidade dos afrodescendentes, 

que não conhecem suas raizes. Karina 

Bezerra, mestre em serviço social, lem- 

bra da sua infância, quando era excluída 

das brincadeiras pelo simples fato de ser 

negra. Na adolescência, brigava com os 

traços físicos para me aproximar de um 

padrão de beleza branco. “Foi difícil cons- 

truiraminhaautoestima, principalmente 

pelafalta de representatividade namídia. 

Eu não via gente como eu na televisão. As 

principais referências eram mulheres loi- 

ras: Xuxa, Angélica, Eliana... Então, passei 

por um processo de negação das minhas 

raizes, comecei a alisar o cabelo, me sujei- 

tava a isso por influência da minha mãe, 

minhas tias, mulheres negras que tam- 

bém alisavam, e por entender que o 

alisamento poderia me deixar mais 

próxima do padrão de beleza que via 

na televisão”, desabafa. 

“Toda produção de identidade é 

relacional. Não dá para falar dane- 

gritude sem falar da branquitude. 

Quem inventou o racismo não fo- 

mos nós. Há uma falácia, um mito, 

quando se fala de democraciaracial 

no Brasil. Outro problema a enfren- 

tar é a ideologia do branqueamento. 

Esses dois fenômenos foram gera- 

dos para transmitir a ideia de mis- 

cigenação. Aprendemos que temos 

de ser morenos e não negros, uma 

tentativa de nos embranquecer. Ser 

negro no Brasil é doloroso, mas é re- 

conhecer a nossa ancestralidade”, 

comenta Bonfim. s 
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Tolerância não é opcional 

> Ninguém pode 

reivindicar ser livre para 

oprimir grupos vulneráveis 

e muito menos para, no 

limite, cometer um crime 

im sua conhecida obra 

Fragmentos de Um Discurso 

Amoroso, Roland Barthes ana- 

lisa como o amor se estrutura enquan- 

to discurso. Os signos, os simbolos e os 

elementos linguísticos nos quais se en- 

redam o discurso, segundo ele, influen- 

ciam na própria maneira como o indivi- 

duo apaixonado apreende o sentimen- 

to amoroso em si. Ele observa que em 

determinadas culturas africanas a pes- 

soa apaixonada usa trajes que a diferen- 

ciam das demais. Como seres de lingua- 

gem que somos, precisamos exprimir os 

nossos afetos e o fazemos pela utiliza- 

ção de diversos signos e manifestações. 

Apesar de a expressão da afetividade 

ser uma necessidade e um elemento fun- 

damental da nossa dignidade enquanto 

seres humanos, infelizmente ainda tem 

gente que se escandaliza diante de um 

beijo entre pessoas do mesmo sexo — seja 

na vida real, na porta de um cinema, se- 

ja na ficção, em uma novela ou história 

em quadrinhos. Recentemente, o beijo 

entre o atual Superman e outro homem 

rendeu mais um triste episódio de into- 

lerância, protagonizado pelo jogador de 

volei Maurício Souza, que recorreu, co- 

mo tem sido comum, ao seu direito a li- 

berdade de expressão para fazer um dis- 

curso homofóbico para milhares de segui- 

dores nas redes sociais. 

E é justamente porque há muito 
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intolerante justificando seu discurso ra- 

cista, machista e homofóbico que a distin- 

ção entre o que é e o que não é liberdade 

de expressão precisa ser estabelecida de 

forma séria e responsável, A liberdade de 

expressão é um valor fundamental da de- 

mocracia e deve ser ampla, sobretudo no 

campo da política. A possibilidade de cri- 

tica ao sistema político e seus agentes, ao 

Judiciário e às suas decisões não deve ser 

limitada, pois serve, inclusive, para con- 

ter e evitar abusos em suas engrenagens. 

Por outro lado, quando se amplia de- 

mais o conceito de liberdade de expres- 

são para se justificar a intolerância, so- 

bretudo, em relação às minorias, incor- 

re-se em grave agressão à democracia, 

Ninguém pode reivindicar ser livre para 

oprimir grupos vulneráveis e muito me- 

nos para, no limite, cometer um crime. 

Nesse campo, o que deve prevalecer é o 

princípio constitucional da tolerância e 

o da proteção a esses grupos. 

À tolerância não é um valor abstrato, 

nem opcional, que o adota quem quer, mas 

sim uma imposição normativa. Trata-se 

de um dever de cada um de nós observar 

esse princípio tanto quanto qualquer ou- 

tro contido na nossa Constituição. O dis- 

curso que agride uma pessoa pela sua 

orientação sexual é violento em si, por- 

que agride a tolerância. 

O programa normativo relativo a liber- 

dade de expressão, ou seja, anorma geral, 

incide de forma diferente de acordo com 

asituação fática e o ambiente. A critica ao 

desempenho do presidente da República, 

do governador, do Parlamento, do prefei- 

to, é sempre bem-vinda, pois não implica 

opressão à sua liberdade. 

Já o discurso que rejeita a existência 

das minorias na sociedade, de forma im- 

plicita ou explicita, desvalorizando suas 

caracteristicas ou constrangendo a li- 

vre expressão dos seus afetos, não pode 

ser entendido como exercício da liber- 

dade de expressão. O discurso do joga- 

dor Maurício não foi de livre expressão, 

mas de livre opressão. 

Não há incongruência alguma nes- 

sa distinção, afinal as Constituições ela- 

boradas no pós-Guerra, chamadas de 

Constituições rígidas e antimajoritárias, 

têm justamente o papel de salvaguardar 

aqueles mais vulneráveis socialmente. A 

democracia é um regime que se vale da for- 

ça do Estado para impor condutas, princi- 

pios e valores que protejam as minorias. 

Ao repudiar o beijo entre dois homens, 

caracterizando um simples ato de afeto 

como “risco”, o Jogador enseja uma ação 

social, culturale até estatal de opressão a 

algo que ele vê como moralmente errado. 

Mais que isso, ao performar um discurso 

agressivo em relação à manifestação de 

afetividade entre dois homens, o atleta es- 

timula o ódio contra um segmento opri- 

mido da sociedade — o que é crime na nos- 

sa ordem jurídica. 

Não podemos permitir que a livre 

opressão seja confundida com livre ex- 

pressão no intuito de impedir que as mi- 

norias manifestem plenamente sua afe- 

tividade. Viver e expressar o amor é um 

direito de todos, que não pode ser tolhi- 

do pela intolerância alheia. Por fim, é um 

grande avanço que o afeto entre dois ho- 

mens apareça em uma história em qua- 

drinhos, em algo da cultura popular, A 

mesma liberdade de expressão afetiva ga- 

rantida auma pessoa heterossexual deve 

ser assegurada a uma pessoa gay. Até por 

homenagem ao valor daigualdade, muito 

caroatodosnós, não podemos aceitar que 

uma expressão de afetividade seja consi- 

derada legitima, e a outra não. « 

redacao(Dcartacapital.com.br 
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MANUELA D'ÁVILA 

Notícias falsas, ódio real 

> O extremismo de direita 

aproveita-se da raiva 

de uma forma muito 

mais tecnológica, 

muito mais eficaz 

e muito mais dirigida 

filósofa Hannah Arendt di- 

zia que as pessoas se relacio- 

nam com a imagem fabricada 

de si mesmas, distanciando-se cada vez 

mais de sua essência humana, Este, pa- 

ra Arendt, seria um dos aspectos do fe- 

nômeno de banalização do mal, tendo 

em vista que não pensar a respeito de 

sua existência fortalece a propagação 

dessa Imagem inumana. Hoje, a Incita- 

ção ao ódio e a disseminação de notícias 

falsas são os facilitadores desse proces- 

so de dissociação, impactando de forma 

real a vida das pessoas, 

Há poucas semanas, em Porto Alegre, 

vereadoras negras foram agredidas du- 

rante uma sessão na Câmara. Dos vio- 

lentos manifestantes, dois são militan- 

tes do movimento cristão conservador 

do PTB. Não é casual que este seja o par- 

tido de Roberto Jefferson, que numare- 

cente manifestação sugeriu que invadis- 

sem plenários e atirassem em parlamen- 

tares de oposição. Aliás, essa sua mani- 

festação de desprezo pela democracia e 

estimulo à violência política foi o que me 

fez procurar o Ministério Público para 

denunciá-lo e que resulta em nova inves- 

tigação do Supremo Tribunal Federal. 

O discurso de ódio proferido pe- 

la extrema-direita é voltado para múl- 

tiplos grupos identitários, adeptos da 

manifestação e não identificados com 

suas vitimas. Eles são chamados para 

participar desse discurso discrimina- 

tório com objetivo de ampliar seu raio 

de abrangência, fomentá-lo não só com 

palavras, mas também com ações. Com 

isso, percebe-se que o discurso de ódio 

busca ir além da manifestação pontual 

de opinião: impõe adesão. 

O caos, direcionado a esses grupos, é 
atravessado por elementos carnavales- 

cose hedonísticos, atrelados ao que essas 

pessoas acreditam e as une. Tudo mul- 

to entrelaçado pelo viés da transgressi- 

vidade e pela ruptura do que consideram 

tabus, como o do “politicamente corre- 

to”, que incomoda tantos extremistas. É 

um movimento que se aproveita da ral- 

va de uma forma muito mais tecnológi- 

ca, muito mais eficaz e muito mais diri- 

gida aum público alvo do que se fazia no 

passado. Como relata o cientista político 

Giuliano da Empoli, “não é ignorância, é 

cálculo”, referindo-se ao funcionamen- 

to das redes de desinformação e ódio ar- 

quitetadas no Pais pela extrema-direita. 

O processo configura-se em uma la- 

cuna da base ética e social usada para 

propagar uma ideologia, que, na verda- 

de, éem si uma agressão à existência hu- 

mana. O campo ético é “engolido” pela vi- 

são limitada e empobrecida dessa rela- 

ção. Há, ainda, quem diga que todo esse 

processo não tem impacto na vida real de 

quem é atingido. Sabemos que isso não é 

verdade. Não impacta apenas quem não é 

vitima. Os impactos são individuais e co- 

letivos, uma vez que as escolhas de uma 

parcela da sociedade são feitas a partir 

de premissas falsas, como vimos nas elei- 

ções de 2018 e 2020. 

Por isso, aimportância de identificar e 

punir quem incita o ódio cometendo cri- 

mes previstos na Constituição e produz 

ou distribui os conteúdos falsos. E assim 

que cortaremos o mal pela raiz. e 

contato(Dmanuela.org.br 
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Seu País 

arefa de todos 
cop26 Para além de disputas políticas 
ou ideológicas, cuidar do meio ambiente 
tornou-se uma questão de sobrevivência 
POR JAQUES WAGNER" 

COP26 confirmou o senso 

deurgência para queações 

de enfrentamento as mu- 

danças climáticas saiam 

do papel, Embora ainda 

não seja possivel cravar os resultados das 

negociações, o evento confirma que vive- 

mos um momento decisivo e inadiável 

diante de uma situação que precisa ser 

enfrentada imediatamente. As palavras 

do papa Francisco foram categóricas: “A 

COP26 deve contribuir ativamente para 

aconstrução consciente de um futuro on- 

de as condutas cotidianas e os investi- 

mentos econômico-financeiros possam 

realmente salvaguardar as condições de 

uma vida digna da humanidade, de hoje 

e de amanhã, em um planeta saudável”. 

Um dos maiores desafios do evento foi 

garantir que as metas climáticas pactua- 

das consigam ser de fato alcançadas em 
cadanação. Nesse sentido, o destaque foi 

o comprometimento com o fim do des- 

matamento. Entre as soluções aborda- 

das estava a criação de ferramentas pa- 

rarastrear e identificar produtos vindos 

de regiões devastadas. Representantes 

de mais de cem países, entre eles China 

e Brasil, assinaram o acordo Forest Deal 

para proteger as florestas e zerar o des- 

matamento no mundo até 2030. O anún- 

cio foi encabeçado pelos EUA, em uma 

clara tentativa de se manter na lideran- 
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ça da Agenda do Clima e mitigar reveses 

internos, como a não aprovação, no Se- 

nado norte-americano, do pacto trilio- 

nário para investimentos verdes. 

Enquanto líderes mundiais se reu- 

niam na COP26, milhares de jovens ocu- 

param asruas de Glasgow no Global Day 

Of Action. Foruma grande emoção estar 

presente nessa marcha por justiça climá- 

ticae caminhar ao lado de trabalhadores, 

indígenas, lideranças do movimento ne- 

gro, ambientalistas e ativistas de todo o 

mundo, para exigir medidas urgentes de 

combate às mudanças do clima. A pre- 

sença de representantes indígenas brasi- 

leiros também merece destaque. Ajovem 

Txai Suruí tornou-se o centro das aten- 

ções ao discursar na abertura do evento, 

denunciando a perseguição do governo 

brasileiro aos povos originários e exigin- 

do a participação nas negociações. Além 

O mundo ainda segue 
cauteloso em relação 
ao Brasil. Só o tempo 
dirá se o novo 
discurso do governo 
se converterá em 
mudança efetiva 

disso, rostos como o de Sônia Guajajara e 

de Celia Xakriaba compuseram o cena- 

rio, com cartazes distribuidos pelas ruas. 

Aproveitamos para apresentar o tra- 

balho da Comissão de Meio Ambiente 

do Senado Federal e lançar o Observa- 

tório Parlamentar sobre Mudanças Cli- 

máticas e Transição Justa. A iniciati- 

va, em parceria com a Cepal/ONU, con- 

ta com a participação de parlamentares 

da América Latina e do Caribe. Unidos 

vamos impulsionar um novo paradigma 

de desenvolvimento que vise uma transi- 

ção com economias sustentáveis. 

Assinamos um documento nos com- 

prometendo a intensificar a nossa atu- 

ação nos debates ambientais. O envol- 

vimento de diferentes paises é funda- 

mental para promover a implantação 

da Agenda 2030 para o Desenvolvimen- 

to Sustentável e o cumprimento do Acor- 

do de Paris. Convidamos parlamentares 

de todo o mundo a somarem esforços e 

nos ajudar a fortalecer o cuidado com o 

meio ambiente, contribuindo com a re- 

dução da desigualdade e a criação de em- 

pregos e condições dignas. 

A COP26, lamentavelmente, não foi 

capaz de melhorar a péssima imagem 

do Brasil diante do mundo. Uma situa- 

ção agravada pela postura ecocida do ex- 

-ministro do Meio Ambiente e por decla- 

rações irresponsáveis do presidente da 

República. A realidade é que passamos a 

ser vistos como um pais que convive com 

crimes ambientais, com recordes de des- 

matamento e queimadas, e invasões de 

terras indigenas. 

Após sucessivas cobranças e pressão 

nacionale internacional, o presidente pa- 

receu ter dado um passo atrás, modulan- 

do seu discurso durante o encontro. Es- 

pero que ele tenha compreendido os reais 

riscos e impactos negativos que sua pos- 

tura provoca não só na nossa imagem, 

mas também na nossa economia, espe- 
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cialmente no comércio exterior, que ex- 

portaas chamadas commodities agricolas 

parao mundo. A comunidade internacio- 

nal ainda segue cautelosa em relação ao 

Brasil e só o tempo dirá se a mudança de 

discurso deste governo será convertida 

numa mudança real da sua política am- 

biental, que, até o momento, é marcada 

pela destruição do patrimônio natural e 

pelo desmonte dos órgãos de fiscalização. 

Por outro lado, Glasgow mostrou que, 

felizmente, muitas organizações e fun- 

dos de investimento estão interessa- 

dos em aplicar recursos para enfrentar 

acrise climática e fortalecer uma politi- 

ca global de desenvolvimento sustentá- 

vel. E isso acontece não apenas pela obri- 

gação com a preservação do planeta, mas 

também pelo cuidado coma própria ima- 
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gem. Assim, aqueles que não abraçarem 

esta causa, certamente não sobreviverão 

neste novo momento. 

Nesse sentido, chamou atenção 

o debate sobre Mercados de Carbo- 

no. Precisamos pensar em um fun- 

do global que cobre multas de empre- 

sas que emitirem acima do permiti- 

do e gere um bônus para as que fica- 

rem abaixo do limite de emissão, pe- 

lo comprometimento com o planeta. 

Paraalém dos resultados que virão a par- 

tir das negociações, a COP26 deixa seu 

recado para o mundo: a defesa do meio 

ambiente éurgente e obrigatória parato- 

dos: governos, gestores públicos, parla- 

mentares, Iniciativa privada, imprensa 

e demais setores da sociedade. 

Mercado de Carbono. À crise criou a 

oportunidade de lucrar com a preservação 

ambiental. O Pais saberá aproveita-la? 
PrPErRRRRRsRssdddidsssdtipescnssssnandidddiidirrnnnnsanansa Sitdpirannnssnnnss sd prrepacnsnddan ad dE 

Insisto no argumento de que, para 

além de disputas políticas ou ideológicas, 

cuidar do meio ambiente é uma questão 

de sobrevivência. Os líderes globais pre- 

cisam entender que esta é uma pauta de- 

finitiva que deve estar na linha de frente 

de qualquer projeto de governo. O tem- 

po de promessas ficou para tras. O pla- 

neta pede socorro e precisamos agir rá- 

pido para garantir um futuro digno pa- 

ra as próximas gerações. 

“Senador pelo PT da Bahia e presidente da 
Comissão de Meio Ambiente do Senado. 
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Dia 23/11 

O PODER PÚBLICO E O 
MEIO AMBIENTE 

Dia 30/11 DICNMAI 

AMAZÔNIA: ENTRE COP-26: A CIÊNCIA E O 
A SOBERANIA, A CONHECIMENTO VÃO 
PRESERVAÇÃO E O SALVAR O PLANETA? 
PATRIMÔNIO MUNDIAL 

Sempre às 18 horas 

PALESTRANTES CONFIRMADOS: 
Alexandre Gaio, Alexandre Saraiva, Carlos Bocuhy, Daiara Tukano, Gabriela Savian, Izabela Teixeira, 

Jaques Wagner, Luiz Marques, Marcelo Behar, Marina Silva,Mauro O' de Almeida, Paloma Costa, Paula 

Johns, Paulo Artaxo, Ricardo Galvão, Rodrigo Figueiredo, Sônia Guajajara e Yara Schaeffer-Novelli. 

Online e Gratuito. Faça a sua inscrição no site: 
dialogoscapitais.com.br 
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FLÁVIO DINO 

Os estados na COP26 
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> Apesar do negacionismo 

de Bolsonaro, governadores, 

empresários e ONGs 

lutam para manter 

os compromissos do País 

nos acordos do clima 

conhecida, no mundo inteiro, 

a hegemonia do negacionismo 

ambiental na esfera federal 

brasileira. Por tais motivos ideológicos, 

o governo do Brasil perdeu capacidade 

de influenciar o debate sobre o 

aquecimento global. Em consequência, 

atualmente, a maioria dos esforços efe- 

tivos em nosso pais, quanto à temática 

ambiental, é realizada por governos re- 

gionais, empresas e a sociedade civil. Na 

COP26, os estados federados do Brasil 

apresentaram muitos projetos e partici- 

param de momentos importantes, mar- 

cando posição em defesa da seguran- 

ça climática do planeta. O objetivo não 

é substituir o governo federal, mas sim 
exercer suas competências especificas, 

imprescindíveis. Não obstante, é óbvio o 

contraste dessa nossa postura em com- 

paração com a atuação federal. 

Com efeito, a questão ambiental tor- 

nou-se a principal fonte da crise de ima- 

gem do Brasil no exterior. Números de 

desmatamento ilegal e queimadas, nos 

anos recentes, são recordes. Isso fragili- 

za o soft power da nossa nação, gera um 

campo propício a fuga de mercados para 

os nossos produtos e significa perda de 

oportunidades para a nossa economia 

verde. Infelizmente, é difícil acreditar 

no compromisso das autoridades brasilei- 

ras com as ambições expressas na COP26. 

Iniciativas sérias para enfrentar os efeitos 

das mudanças climáticas exigem articu- 

lação multilateral de alta complexidade. 

Os países definem objetivos comuns em 

nivel globale as instâncias nacionais tra- 

zem os pontos acertados para o plano in- 

terno. No atual quadro de degradação ins- 

titucional do Brasil, não há sinais de que 

tais procedimentos serão adotados com 

convicção, dedicação e método. 

Apesar disso, os governadores, empre- 

sários e as ONGs buscam manter os com- 

promissos do Pais. E nesse sentido que se 

torna fundamental a regulação dos meca- 

nismos de REDD+ (Redução de Emissões 

por Desmatamento e Degradação Flores- 

tal) e de PSA (Pagamento por Serviços 

Ambientais), como fez o Maranhão. Ao 

preservar florestas e investir em ativida- 

des sustentáveis, os esforços podem e de- 

vem ser recompensados financeiramente. 

No começo de novembro, sancioneialei 

estadual que cria a política para o uso de 

mecanismos de REDD+ e de PSA no Ma- 

ranhão. São instrumentos de captação 

de recursos financeiros que incentivam 

o combate ao desmatamento e à degrada- 

ção ambiental. Amedida, adotada em nos- 

so estado com o apoio técnico do Ipam, é 

um desdobramento do Plano de Recupe- 

ração Verde, lançado em julho pelos esta- 

dos da Amazônia Legal. 

No Maranhão, tal lei estadual vai per- 

mitir que três objetivos sejam alcançados. 

O primeiro éo incentivo paraa provisão de 

serviços ambientais. O segundo ponto é o 

estímulo à criação de novos negócios, tra- 

balho e geração de renda com ativos am- 

bientais. Em terceiro lugar, realço o forta- 

lecimento de cadeias produtivas sustentá- 

veis e de baixas emissões de gases de efei- 

to estufa. Na nossa norma estadual, en- 

fatizamos a participação dos povos origi- 

nários e das comunidades tradicionais na 

governança e na destinação dos recursos. 

Na COP26, consolidamos a nossarela- 

ção coma Coalizão Leaf, lançada por Esta- 

dos Unidos, Reino Unido, Noruegae gran- 

des empresas globais para proteger flores- 

tas tropicais, com a assinatura de um me- 

morando entre o Consórcio da Amazônia 

Legal e a Leaf, representada pela Emer- 

gent. Lembro que oito estados, dos nove 

que compõem a Amazônia Legal, jaapre- 

sentaram propostas à Coalizão Leaf, vi- 

sando o financiamento de projetos. Para 

aevolução da tramitação junto àainstância 

internacional competente estamos aguar- 

dando uma Carta de Anuência do Gover- 

no Federal, cuja expedição foi requerida. 

Temos aí mais um teste para mensuração 

dareal disposição, por parte das autorida- 

des federais, em viabilizar a concretização 

de metas anunciadas na COP26. O históri- 

co, lamentavelmente, é negativo, uma vez 

que recursos do Fundo Amazônia, inclu- 

sive destinados a propostas estaduais, se- 

guem congelados desde 2019. 

É fundamental que todos os paises 

executem compromissos atinentes 

a redução de emissões de gases de 

efeito estufa. Sabemos que as nações 

mais industrializadas do mundo, 

onde se encontram altos padrões de 

consumo (inclusive perdulário), têm 

grande relutância em efetivar as ações 

prometidas. O Brasil, caso venha a se 

conduzir como líder em economia verde, 

ampliará a sua autoridade para cobrar 

de outros países o cumprimento de suas 

próprias metas e para que remunerem os 

serviços ambientais e ecossistêmicos que 

prestamos. Os estados federados atuaram 

na COP26 com essa visão e objetivando 

atender ao artigo 225 da Constituição Fe- 

deral, que consagra o direito a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, 

essencial à qualidade de vida do povo. e 

redacao(mcartacapital.com.br 
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Sempre em divida 
CONTAS EXTERNAS À debilidade do Pais diante da economia 
mundial não desapareceu, apenas mudou de formato 
POR CARLOS DRUMMOND 

vulnerabilidade externa 

da economia brasileira, 

origem da crise da dívida 

dos anos 1980 e uma das 

principais causas do gra- 

ve atraso industrial e tecnológico que 

persiste até hoje, parecia superada des- 

de 2009, quando o Pais deixou de ser de- 

vedor para se tornar credor do FMI. Es- 

sa percepção foi reforçada em junho de 

2016, quando as reservas internacionais 

totalizaram inéditos 390,5 bilhões de dó- 

lares, mantendo-se hoje no nível ainda 

elevado de 368,9 bilhões, segundo o Ban- 

co Central. Seria um engano, entretan- 

to, pensar que a economia brasileira su- 

se CARTACAPITAL.COM.BR 

perou aquela debilidade. Ignorada pela 

mídiae por boa parte dos economistas, a 

vulnerabilidade externa sofreu umame- 

tamorfose, adquiriu novos canais e de- 

vera dificultar ainda mais os esforços pa- 

ra recolocar o Brasil, enfraquecido pela 

privatização e desnacionalização siste- 

maticas,no rumo do crescimento e do de- 

senvolvimento em um eventual governo 

de oposição, alertam vários economistas. 

“O pecado original do endividamen- 

to externo continua e agora é privado, 

isto é, o passivo externo do governo foi 

substituído pelo passivo externo das em- 

presas e a participação crescente de não 

residentes aumenta a vulnerabilidade”, 

chamou atenção o economista Luiz Fer- 

nando de Paula, professor da Universida- 

de Federal do Rio de Janeiro, em debate 

sobre o tema organizado pela Unicamp. 

Segundo a economista Daniela Ma- 
galhães Prates, diretora de Assuntos Eco- 

nômicos da Divisão de Financiamento de 

Divida e Desenvolvimento da Unctad, da 

ONU, desde o início da pandemia, o que 

predomina são os titulos emitidos no 

mercado externo. Poucos paises tiveram 

ingresso de bonds para os mercados do- 

mésticos. Em outubro, a emissão domés- 

tica de bônus despencou. O investimen- 

to direto estrangeiro diminuiu no total, 
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Es 

mas continuou indo para a China e a Ín- 

dia, principalmente, menos para proje- 

tos greenfield, isto é, para fabricas e ou- 

tros empreendimentos novos. “Haverá 

uma nova fase de reversão, só não se sa- 

be se será permanente ouse haverã ondas 

de alta e de baixa nos fluxos”, diz Prates. 

Um dos fatores que afetam o ingres- 

so de recursos, acrescenta a economis- 

ta, é a preferência crescente dos inves- 

tidores globais pelos fundos de indices, 

aexemplo do JP Morgan EMBI, para in- 

vestir em economias emergentes. Esses 

fundos reagem com maior intensidade e 

rapidez a mudanças nas condições mone- 

tárias e financeiras globais, o que refor- 

ça o comportamento de manada dos in- 

vestidores de portfólio. 

“Criamos uma dependência maior em 

relação aeconomia externa eissotira auto- 

nomia da politica”, sublinha o economista 

Ricardo Carneiro, professor da Unicamp. 

O investimento direto externo atual, diz, 

e diferente daquele de anos atrás, voltado 

para o investimento produtivo e tecnoló- 

gico, e houve um aumento significativo de 

fusões e aquisições. O anúncio de que os 

Estados Unidos vão reverter sua política, 

no sentido de atribuir um peso maior do 

mercado na determinação da taxa de ju- 

ros, complica a situação para países como 

o Brasil, que já se encontra pressionado pe- 

lo ciclo de elevação dataxa de juros do Ban- 

co Central, ressalta Carneiro. 

A simples observação dos fluxos fi- 
nanceiros não é suficiente para constatar 

a persistência da vulnerabilidade exter- 

nasobnovo formato. A saida de capitalna 

pandemia foi três vezes maior do que em 

2018, mas osfluxos para economias emer- 

gentes são altamente positivos e mais vo- 

láteise a América Latina absorve, em ter- 

mos relativos, mais capital do que a Ásia, 

destaca Fernando de Paula, Para piorar a 

situação de países como o Brasil, os pre- 

ços internacionais de commodities e a en- 

O capital externo 
debandou na 
pandemia e ninguém 
sabe se vai voltar 

((e) pág. 36 
Tecnologia. O 5G é 
uma oportunidade de 

reindustrializar o País 

Tendências. À China Southern Power 
Grid é compradora voraz de empresas 
brasileiras. Os fluxos dos derivativos de 
commodities negociados em Chicago 
acompanham os fluxos de capitais 
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trada de capitais nos países em desenvol- 

vimento estão cada vez mais sincroniza- 

dos, o que aponta para ciclos concomitan- 

tes de expansão e de queda, como mostra 

o economista Yilmaz Akyiz, professor da 

Universidade da Turquia e ex-diretor da 

Unctad/ONU, no artigo intitulado “The 

commodity-finance nexus: twin boom 

and double whammy”. 

Uma visão retrospectiva mostra que, 

depois da alta dos juros de 1979 nos Es- 

tados Unidos, que deflagrou a crise da di- 

vidanos países emergentes, houve maci- 
çasaiída de capitais dos EUA paraa China 

e o Leste Asiatico, ressalta o economis- 

ta Luiz Gonzaga Belluzzo. Nesse movi- 

mento, o Brasil permaneceu ao largo dos 

fluxos de capital, que foram ficando ca- 

da vez mais financeiros e menos produ- 

tivos para os paises emergentes. Os em- 

préstimos entre matriz e filiais de uma 

mesma empresa, crescentes em multi- 

CARTACAPITAL — 17 DE NOVEMBRO DE 2021 33 



Economia 

nacionais que atuam no Pais, são ape- 

nas arbitragens de capital de portfólio, 

não se materializam em investimento di- 

reto em novas atividades produtivas, só 

em aquisições de empresas já existentes. 

No País ha reservas e, ao mesmo tempo, 

o câmbio sofre uma desvalorização qua- 

secontinua. “Estamos assistindo à domi- 

nância da financeirização sobre as eco- 

nomias e a abertura financeira é a nos- 

sa principal vulnerabilidade. Keynes, 

em Bretton Woods, dizia que era preci- 

so controlar o fluxo de capitais”, subli- 

nha Belluzzo. A China, na direção opos- 

ta à de países como o Brasil, mudou seu 

portfólio e tornou-se investidora liqui- 

da no exterior, com aquisições maciças 

de empresas, inclusive brasileiras, do se- 

tor elétrico, entre outros. 

As perspectivas são preocupantes e 

há vários pontos obscuros. “A questão do 

Brasil virou um bicho muito complica- 

do. O Pais tornou-se um mundo paralelo, 

não hã o contraditório na midia”, ressal- 

ta De Paula. O Banco Central está elevan- 

do muito os juros e voltando a ter as ta- 

xas estratosféricas do passado, com gran- 

J 

Os bitcoins são 
as “tulipas” da 
primeira bolha 
do mundo, 
só que digitais 

de influência do que faz o Fed, dos Esta- 

dos Unidos. O fator Bolsonaro influencia 

a mudança de perspectiva da economia. 

No começo do ano, havia algumarecupe- 

ração, apesar do carregamento estatiísti- 

co e do teto de gastos, mas “entramos em 

uma espiral em que a cada semana háno- 

vos fatos negativos”. 

A diferenciação dos fluxos financei- 

ros vai se perdendo e por isso as políticas 

macroeconômicas dos países centrais são 

cada vez mais importantes para nações 

como o Brasil, chama atenção Carneiro. 

“Será que os mercados locais vão subsis- 

tir a essa mudança, após o tranco sofrido 

na pandemia? Eu estou muito impressio- 

nado e pessimista com a possibilidade de 

se regular o sistema”, dispara Carneiro. 

Engano. Quando o Brasil virou credor do FMI, pensou-se que estava menos vulnerável 
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Há “um processo de histeria do merca- 

do com a história do teto”, injustificá- 

vel quando se examinam os dados obje- 

tivos. Não tem nada acontecendo com o 

risco País, por exemplo. “Aqui é pior que 

em outros países, porque o Brasil foi mui- 

to longe na abertura de dentro para fora. 

Como é que vamos lidar com essa massa 

muito grande de residentes com ativos ex- 

ternos?”, indaga Carneiro, 

“Acho que o dinheiro externo não vai 

voltar e que vamos ter momentos mui- 

to turbulentos”, prevê Prates. Segundo 

a economista, a nova categoria de ativos, 

os crypto assets, como as bitcoins, já são 

um ecossistema. Eles estão sendo chama- 

dos de “tulipas digitais”, em uma alusão, 

acrescente-se, à famosa crise de especu- 

lação das tulipas, a primeira bolha finan- 

ceira, no século XVIIna Holanda, quando 

uma dessas flores chegava a ser vendida 

pelo valor do seu peso em ouro. 

O Pais deve aprender tanto comos er- 
ros quanto com os acertos cometidos no 

passado, reforçam os economistas. A libe- 

ralização da conta financeira foi o peca- 

do capitale os governos FHC e Lula apro- 

fundaram a dependência financeira, su- 

blinha De Paula. Em 2006, o governo per- 

mitiu que 30% da receita de exportação 

ficasse no exterior, depois autorizou que 

se deixassem 100% lá fora e, com isso, não 

internaliza boa parte das divisas obtidas. 

Ha destaques positivos. Uma experiên- 

ciano governo Dilma mostrou que, quan- 

do se usam controles de capitais, regula- 

ção prudencial dos bancos e regulação de 

derivativos, é possível abrir algum espaço 

de política, chama atenção Prates. Além 
disso, diz, foi o único pais que adotou IOF 

nos empréstimos intracompanhia, em 

2011. Por outro lado, prossegue a econo- 

mista, o dinheiro estrangeiro começou 

a ingressar para a compra de títulos pú- 

blicos brasileiros quando o governo Lula 

aboliu, em 2003, o Imposto de Renda so- 

bre instrumentos de portfólio estrangei- 

ro, “um controle de capitais as avessas”. o HENRIK GSCHWINT DE GTORIIMF 
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Ativos seguros 

> A importância da dívida 

pública nos portfólios 

economista de Harvard 

Emmanuel Fahri, infelizmen- 

te falecido, empreendeu um es- 

tudo a respeito dos “ativos seguros”. En- 

tre o cardápio de ativos disponíveis, diz 

Fahri, alguns são percebidos como “mais 

seguros” do que outros. No entanto, a se- 

gurança é um conceito fugidio, porque 

nada é absolutamente seguro. Os inves- 

tidores sempre visualizarão a seguran- 

ça de um ativo através do prisma de su- 
as próprias percepções, necessidades e 

preocupações, em relação a outros ativos, 

e em relação às percepções de outros in- 

vestidores. Fahri afirma que adota uma 

definição pragmática e estreita: “Um ati- 

vo seguro é um simples instrumento de 

dívida que deverá preservar seu valor du- 

rante eventos sistêmicos adversos”. 

No episódio de 2008, assim como na 

pandemia, os Bancos Centrais e os Te- 

souros Nacionais cuidaram e cuidam de 

sustar a desvalorização dos ativos priva- 

dos que frequentam os balanços de em- 

presas, bancos e familias. Os bancos pri- 

vados eoutros intermediários financeiros 

protegem suas carteiras e, portanto, sal- 

vaguardam seus patrimônios carregan- 

do títulos públicos. Na última crise e na 

pandemia, os BCseos Tesouros emitiram 

titulos com rendimentos reduzidos, mas 

valor assegurado pelo poder do Estado co- 

mo gestor da moeda, a ponte segura entre 

o passado apodrecido e o futuro incerto. 

Em 15 de junho de 2020, a economis- 

ta Daniela Gabor participou de uma au- 

diência pública sobre as respostas ao 

Covid-19 na Comissão de Economia do 

Parlamento Europeu. Entre os mitos 

que Daniela procurou desbancar esta a 

ideia de que os BCs ultrapassaram seus 

mandatos com intervenções despropor- 

cionais nos mercados de titulos públicos, 

minando as regras fiscais. 

“Através de uma lente macrofinancei- 

ra, este argumento é simplesmente erra- 

do. Se perguntarmos como a estrutura fi- 

nanceira privada e as políticas macroeco- 

nômicas interagem, fica claro que as mu- 

danças evolutivas nas finanças europeias 

juntaram as politicas monetárias e fis- 

cais. A divisão pré-crise das funções ma- 

croeconômicas - politica monetária e po- 

lítica fiscal — é uma ficção que não pode- 

mos mais sustentar. Consideremos o mer- 

cado monetário: para bancos europeus e 

investidores institucionais, o mercado de 

repos (as ditas compromissadas, no jargão 

brasileiro) é de 7 trilhões de euros. Dois 

em cada três euros emprestados no mer- 

cado repos usam titulos soberanos emiti- 

dos por integrantes da Zona do Euro (Ale- 

manha e Itália os maiores) como garan- 

tia. A criação de crédito privado -opão ea 

manteiga das operações do BCE - depen- 

de fundamentalmente de títulos sobera- 

nos, e assim da política fiscal” 

Na crise de 2008, assim como na pan- 

demia, o Federal Reserve eo Banco Cen- 

tral Europeu trataram de prover liqui- 

dez para administrar o colapso das re- 

lações monetárias de mercado e conter 

aqualquer custo a contração do mercado 

interbancário e a evaporação dos money 

markets. Os BCs abriram as comportas 

de seus balanços para impedir a ruptura 

dos fluxos de crédito, gastos e renda. Pa- 

ra tanto, bombearam trilhões de dólares 

para a compra de títulos privados e para 

a aquisição de titulos públicos mais lon- 

gos, achatando a curva dejuro. 

Os BCs cuidam de absorver ativos pri- 

vados em seus balanços, enquanto os Te- 

souros se incumbem da emissão genero- 

sa de títulos públicos para sustentar a li- 

quidez das carteiras de ativos dos bancos 

particulares. A experiência do enfrenta- 

mento das crises demonstra a articula- 

ção estrutural entre o sistema de crédi- 

to, a acumulação produtiva das empre- 

sas, O consumo privado e a gestão das fi- 

nanças do Estado, particularmente da 

divida pública. 

Nascrises, os agentes econômicos cor- 

rem sofregamente para reservas de va- 

lor. O economista Emmanuel Fahri en- 

sina o básico: “As familias e as empresas 

precisam provisionar dinheiro. As insti- 

tuições financeiras precisam de garan- 

tias. Bancos Centrais e fundos sobera- 

nos precisam manter ativos estrangei- 

ros. Em tempos de normalidade, essas 

reservas de valor assumem muitas for- 

mas: dinheiro, depósitos bancários, titu- 

los do Tesouro, e também títulos corpo- 

rativos, ações, ou ativos reais, como imó- 

veis, terras e ouro, entre outros”. 

No espocar das recessões ou, pior, das 

depressões, os mercados revelam que es- 

sas reservas de valor não são iguais. Elas 

diferem em seu grau de liquidez — a faci- 

lidade com que podem ser negociadas - 

e em sua sensibilidade aos vários fatores 

derisco. Entre o cardápio de ativos dispo- 

níveis, alguns são percebidos como “mais 

seguros” do que outros. Esses ativos de re- 

serva certamente são qualitativamente 

diferentes, mas todos devem prestar re- 

verência ao dinheiro, o despotico ditador 

que os obriga a comparecer aos mercados 

com as vestes monetárias e os aflige dia- 

riamente com a ameaça de perda de va- 

lor, caso não consigam dar o “salto mor- 

tal” para o regaço do Senhor da Moeda. « 

redacao(Deartacapital.com.br 
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Não basta o leilão 
TECNOLOGIA O 56 é uma oportunidade de 
reindustrializar o Brasil, mas é preciso uma 
aliança entre os setores público e privado 
POR WILLIAM SALASAR 

implementação do 56 ele- 

vará em 2 pontos porcen- 

tuais o Produto Interno 

Bruto do Brasilnos próxi- 

mos anos, vaticinou o mi- 

nistro das Comunicações, Fábio Faria, 

durante leilão das bandas a serem usa- 

das pela nova tecnologia. “E muito mais 

que um aumento de velocidade. O 5G vai 

colocar o Brasil na era da economia 

digital mundial”, discursou. O leilão 

amealhou 47,2 bilhões de reais, entre pa- 

gamentos ao Tesouro e investimentos 

obrigatórios, como a construção de uma 

rede privativa para o governo federal, co- 

nectividade em estradas, implantação de 

backbone óptico na Amazônia internet 

nas escolas públicas. 

No geral, a rodada foi elogiada por ter 

trocado a arrecadação para os cofres pú- 

blicos pelo estimulo aos investimentos 

em infraestrutura. Também superou as 

expectativas pelo número e diversidade 

de interessados e, finalmente, por trazer 

novos concorrentes para o setor, apesar 

de as três maiores operadoras, Claro, 

Vivo e TIM, abocanharem a faixa de 3,5 

GHz,o “filé mignon” da disputa. Três em- 

presas atuantes no setor de equipamen- 

tos ou internet arremataram, no entan- 

to, lotes regionais e vão estrear na telefo- 

nia móvel: Brisanet, Cloud2U e um con- 

sórcio entre a Copel e a Unifique. A cea- 
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rense Brisanet levou os lotes dedicados 

ao Nordeste e à região que contempla o 

Centro-Oeste, com exceção de algumas 

áreas de Goiás e Mato Grosso do Sul. A 

companhia ofereceu um ágio gigantesco: 

13.741% em relação ao preço minimo e pa- 

gará 1,2 bilhão de reais. No Centro-Oeste, 

o ágio foi de 4.054% e o valor pago, 105 

milhões de reais. No bloco regional Sul — 

o mais disputado — o Consórcio 5G Sul se- 

raanova prestadora de telefonia móvel. A 

Sercontel, de Curitiba, ficou com a divi- 

são que abrange a Região Norte e grande 

parte do estado de São Paulo, e recebeu 

autorização para atuar em todo o País. 

Dado o primeiro passo para dotar o 

Brasil da nova tecnologia, as expectati- 

vas vão muito além do aumento de veloci- 

dade e do impulso à atividade. “O que não 

está tão claro no debate, o que está subes- 

timado, é a centralidade do 5G no que se 

convencionou denominar de Indústria 

4.0, ou processo de digitalização da eco- 

nomia ou digitalização da manufatura ou 

Novos concorrentes 

entraram no 
mercado e vão 
aumentar a oferta 

aos consumidores 

o que nos Estados Unidos se chama smart 

manufacturing”, ressalta Antonio Carlos 

Diegues, professor do Instituto de Econo- 

mia da Unicamp. “Terá um impacto im- 

portante a partir do momento em que a 

economia começar a massificar o 5G nos 

diferentes setores, pois à medida que inte- 

grarem a nova tecnologia, não só aumen- 

tarão sua eficiência operacional com ga- 

nhos de produtividade, mastambém cria- 

rão novos modelos de negócios, novos ca- 

minhose serviços que podem ser realmen- 

te disruptivos”, antecipa Márcio Kanama- 

ru, sócio-líider de Tecnologia, Mídia e Tele- 

comunicações da K PMG no Brasil. “O Bra- 

silestá sofrendo um processo de desindus- 

trialização, quase voltando a ser uma eco- 

nomia agrário exportadora, e o 5G é uma 

oportunidade para correr atrás do prejui- 

zo', superar gargalos históricos que temos 

na area de infraestrutura e recuperar po- 

sições na indústria. Isso é estratégico pa- 

rao Brasil”, complementa presidente da 

Associação Brasileira das Prestadoras de 

Serviços de Telecomunicação Competiti- 

vas, Luiz Henrique Barbosa. “O 5G é, sim, 

uma oportunidade de encontrarmos um 

atalho nessa corrida, com uma agenda que 

melhore ainda mais a competitividade do 

nosso agronegócio, melhore a logística, 

melhore a indústria.” 

Diegues, que além de especialista em 
Economia Industrial também é estudio- 

so daeconomia chinesa, enfatiza que a im- 

portânciacritica do 5G paraa indústria in- 

teligente “está no coração da guerra tec- 

nológica entre China e Estados Unidos”, 

uma vez que a Huawei é, hoje, a lider glo- 

balem 5G. A empresa foi além: criou e es- 

tabeleceu padrões que controlam os ecos- 

sistemas, como o Android da Google e o 

1OS da Apple, em torno dos quais o Esta- 

do chinês arregimentou empresas como 

Alibaba, Baidu, Ten Cent e Vision, entre 

outras, para oferecer pacotes integrados 

de soluções, não apenas para a indústria 



AIPRE ABB ROBOTICS 
a La qr 

NOBRE 

Martelo torto. A chinesa Huawei ficou 

de fora do leilão, o que limita as soluções 
tecnológicas futuras para o Brasil 
CERELRRRRESSESGA SSI SILAS SERRA SS) PP RRLESRSRRSASI SA LL Sa da E 

4.0, mastambém paraas futuras smart ci- 

ties - ou cidades inteligentes, em que todos 

os tipos de serviços, públicos e privados, 

necessários avida humana estarão conec- 

tados. “Daqui dez, 15 anos, o prefeito de 

Campinas precisa de uma solução para a 

cidade inteligente, só que isso implicauma 

miriade de empresas e de soluções. Inte- 

grar é complicado. A Alibaba vai chegar e 

oferecer um pacote pronto, com tudo in- 

tegrado. Esta é a disputa”, explica Diegues. 

O acadêmico critica a falta de senso de 

oportunidade do governo brasileiro por 

não ter aproveitado o leilão para barga- 
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nhar contrapartidas da China e admitir 

o uso de equipamentos da Huawei. “Es- 

se tipo de disputa em termos de padrões 

tecnológicos entre grandes potências abre 

um espaço singular de oportunidades pa- 

ra paises relevantes como o Brasil”, subli- 

nha Diegues, que remete à implantação da 

indústria siderúrgica no Brasil, nos anos 

1940, quando o governo de Getúlio Var- 

gas, na Segunda Guerra Mundial, arbi- 

trou entre as potências do então chama- 

do Eixo (Alemanha, Itália e Japão) e os 

EUA, de forma a conseguir mais vanta- 

gens para o processo de industrialização 

brasileira. “O equivalente, então, digamos 

assim, ao 5G, na época, mal comparando, 

seriaa construção da siderurgia nacional, 

que era a base do processo de industriali- 

zação brasileira, naquele momento.” 

Na mesma linha, Kanamaru, da 

KPMG, defende o diálogo, não importa 

se com a China, EUA ou Europa. O im- 

portante, ressalta, é o Brasil mostrar-se 

ativo, seguro juridicamente, com oportu- 

nidades de investimentos que realmente 

façam sentido para o País e criem um ci- 

clovirtuoso de reindustrialização e revi- 

talização do cenário econômico. “E que 

não dependamos mais, apenas, em gran- 

de parte do agronegócio, que hoje contri- 

bui com 25%, 26% do PIB. Que possamos 

exportar tecnologia, produtos e serviços 

de valor adicionado superior, com capital 

intelectual embarcado, a partir do conhe- 

cimento, a partir da pesquisa,” Para tan- 

to, dizo especialista, são necessários ele- 

mentos motivacionais, vetores importan- 

tes que são criados pelo governo em par- 

ceria com a iniciativa privada, para que 

o Pais possa retomar a industrialização 

a partir do 5G. Seria preciso adotar poli- 

ticas públicas, iniciativas interministe- 

riais com frentes parlamentares, no sen- 

tido de elaborar uma agenda que priorize 

algumas ações de isenção tributária pa- 

ra projetos que demandem tecnologias 

inovadoras. Diegues advoga uma politi- 

ca industrial e tecnológica de longo pra- 
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Salto. Kanamaru e Diegues 
acreditam que o 5G dá uma 

nova chance à indústria 

“E estratégico para o 
Brasil”, diz Barbosa, 
da Telcomp 

zo, uma reorganização de preços relati- 

vos pró-indústria. “Isso significa ter re- 

cursos, políticas nessa direção, e não ape- 

nas, a partir de umleilão, esperar que haja 

umatecnologia ali, disponível, que éuma 

tecnologia habilitadora, o 5G, e que isso 

se difunda quase que de maneiranatural 

pela economia como um todo.” 

Até para o 56 começar a funcionar se- 

rá necessário construir uma nova infra- 

estrutura, instalar mais antenas, mais fi- 

bra óptica, o que vai exigir amplaarticu- 

lação política de todas as esferas do go- 

verno. Kanamaru aponta duas questões 

criticas: antenas e postes. “Será funda- 

mentalumaarticulação com Câmaras de 

Vereadores e prefeituras para a aprova- 

ção de leis de antenas específicas e uso 

dos postes de iluminação, porque é o que 

vaiviabilizar a instalação em um núme- 

ro estimado até dez vezes maior do que 

a quantidade do 46.” 

Como o padrão 5G escolhido foi o 

Standalone, sua operação depende da 

instalação e fixação de pontos de fibra 

óptica, cujo cenário é “caótico”, segun- 

do o consultor da KPMG. O tema, diz 

ele, é bastante polêmico e envolve ainda 

a Aneel, a agência reguladora da energia 

elétrica e dos postes, que analisa, entre 

outras coisas, a criação de uma entidade 

específica para tratar do problema. Bar- 

bosa, da Telcomp, lembra que existe uma 

resolução a determinar que cada poste 

tenha cinco ou seis pontos de fixação, ca- 

da um para um grupo econômico especi- 

fico, mas que as grandes operadoras não 

seguem, “Vai ser preciso juntar todos os 

: players, porque ninguém conseguira fa- 

zer nada sozinho. O problema afeta a to- 

dos” Barbosa faz questão de dizer que 

trabalhar em conjunto não é problema 

para suas associadas. “Elas têm o DNA do 

compartilhamento, de fazer coisas con- 

juntas com o restante do mercado. Poris- 

so, temos a perspectiva de que as compa- 

nhias competitivas que compraram fre- 

quência farão uso de modo compartilha- 

do, criando um mercado novo.” » REDES SOCIAIS 
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Contra argumentos não há fatos 

> A turma da bufunfa, 

quem diria, defende um 

calote na dívida pública 

ueria me dedicar hoje a um lado 

da nossa barbárie que antecede 

Bolsonaro e que continuou com 

ele e Guedes — o Imenso atraso das ideias 

e práticas econômicas no nosso querido 

pais. O que passa aqui por ciência eco- 

nômica é uma paupérrima caricatura do 

que se ensinava e se propagava nos Esta- 

dos Unidos há 20 ou 30 anos, época em 

que alguns luminares da bufunfa brazuca 

lá fizeram seus estudos de economia. 

Infelizmente, o que temos no Brasil 

são mais dogmas do que ideias econômi- 

cas, mais ideologia do que ciência. Como 

a reflexão é rala, os banqueiros, econo- 

mistas e jornalistas econômicos caem 

em contradições escandalosas. 

Considerem o famigerado teto de gas- 

tos, por exemplo. Com o abrupto cresci- 

mento dos precatórios judiciais, algo que 

o Ministério da Economia do atual go- 

verno não previu, Inventou-se mais um 

expediente —- postergar grande parte do 

pagamento desses precatórios em nome 

da defesa do teto. No popular, tratou-se 

de providenciar um deslavado “calote” 

nos detentores de precatórios, que são, 

recorde-se, sentenças judiciais transita- 

das em julgado, contra as quais não ca- 

bem mais recursos. 

Por meio de mais uma proposta de 

emenda constitucional, a PEC dos Pre- 

catórios, ora em tramitação no Congres- 

so, tenta-se abrir espaço para a introdu- 

ção de um novo programa social que o 

presidente Bolsonaro possa chamar de 

seu (o Auxílio Brasil no lugar do Bolsa 

Família da era petista) e para viabilizar 

as volumosas emendas parlamentares 

do “Centrão” — ambos objetivos funda- 

mentais para a aliança Bolsonaro/Lira, 

com vistas as eleições de 2022. Aprovei- 

tou-se a PEC dos Precatórios para tam- 

bémredefinir eelevar o teto constitucio- 

nal de forma casuística. 

Aala política dogoverno, principalmen- 

te o próprio presidente, e o Congresso já 

se renderam ao óbvio. O teto de gastos 

não é consistente com a realidade politi- 

ca, socialeeconômica. Ficou claro que ele 

não é sustentável na sua forma original. 

Vão se acumulando as gambiarras para 

permitir que o Executivo e o Congresso 

furem o teto sem abandoná-lo inteira- 

mente. Até seus defensores mais fervoro- 

sos já se mostram dispostos a renegá-lo. 

Mesmo assim, a linha-dura da or- 

todoxia ainda tenta uma ação de reta- 

guarda em defesa do teto. Integran- 

tes do mercado financeiro argumen- 

tam que a sua preservação justifica ple- 

namente a postergação de grande par- 

te dos precatórios. Ora, ora. Eu vivi, lei- 

tor, para ver a turma da bufunfa defen- 

der um calote na dívida pública! Os bu- 

funfeiros não deveriam, entretanto, 

esquecer que, por legitima extensão do 

argumento, a defesa da austeridade fiscal 

poderia então recomendar um calote 

também nos títulos públicos em mãos 

dos investidores! 

Destaco mais uma constrangedora in- 

consistência entre os fatos e a pregação 

econômica predominante. Apesar de to- 

do o imenso ruido sobre risco fiscal no 

Brasil, o desempenho das contas públi- 

cas tem sido razoável em 2021, melhor 

do que o esperado. 

Um indicador importante é o resulta- 

dofiscal primário, adiferençaentreasre- 

ceitas e despesas não financeiras do setor 

público. Em 2020, influenciado pela pan- 

demiae pelarecessão, o déficit primário 

do setor público consolidado (União, es- 

tados, municípios, empresas estatais) foi 

maior que 9% do PIB. Em 2021, o déficit 

cairá para apenas 1% do PIB, segundo a 

mediana das projeções de mercado co- 

letadas semanalmente pelo Banco Cen- 

tral. A dívida liquida do setor público, de 

63% do PIB no fim de 2020, deve cair pa- 

ra pouco mais de 60% do PIB, segundo as 

projeções de mercado. Assim, os resulta- 

dos esperados para 2021 não confirmam 

a noção muito difundida de que estaria- 

mos vivendo um desastre fiscal. 

Será então que o problema residiria 
na Incerteza fiscal para o ano eleitoral 

de 2022? Talvez. Note-se, contudo, que 

também aqui os dados não parecem con- 

firmar o discurso convencional. As proje- 

ções coletadas pelo Banco Central junto 

ao mercado indicam, por enquanto, que 

o déficit primário seguiria próximo de 

1% do PIB em 2022, e que a dívida liqui- 

da aumentaria pouco, para 63% do PIBno 

fim do ano que vem. Essas projeçõestalvez 

sejam otimistas demais. Mas são do pró- 

prio mercado, que tanto agita a bandeira 

dacrise fiscal. Difícil conciliá-las com ce- 

nários de terror para as contas públicas. 

Mas chega, Não tenho ilusões. Não 

adianta muito invocar estatísticas e 

apontar contradições gritantes entre 

doutrina e realidade. 

Contra argumentos não hã fatos. E 

essa Inversão da frase feita, esse peque- 

no paradoxo, resume o que eu queria di- 

zer hoje. « 

paulonbir(Whotmail.com 
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Um pouco de ar 
FINANÇAS A Lei do Superendividamento 
alinha o Brasil ao mundo e abre uma porta 
aos consumidores atolados em dividas 
POR CLEIDE SÂNCHEZ RODRÍGUEZ 

pós quase uma década em 

tramitação, a Lei do Su- 

perendividamento, em 

vigor desde 1º de julho, fi- 

nalmente alinhou o Bra- 

silas economias desenvolvidas, que es- 

tabelecem em seu arcabouço jurídico 

uma saída para o consumidor atolado 

em dívidas, independentemente dos mo- 

tivos, recompor sua saúde financeira, 

contribuindo para o desenvolvimento 

de um mercado de crédito sustentável. 

Falta, no entanto, a regulamentação, 

que não tem um prazo definido, e é ob- 

jeto de encontros promovidos pela Se- 

cretaria Nacional do Consumidor com 

orgãos de defesa locais e representantes 

do setor financeiro para definir concei- 

tos importantes na aplicação da lei. 

O momento é oportuno diante das 

perspectivas desanimadoras de queda 

da atividade conjugada com a acelera- 

ção da inflação e alta dos juros, como 

expõe a Pesquisa de Endividamento e 

Inadimplência do Consumidor divul- 

gada em outubro pela Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo (CNC): quase 75% das fami- 

lias relataram ter dividas a vencer, al- 

ta de 0,6 ponto porcentual em relação 

asetembro e de 8,1 pontos na compara- 

ção com outubro de 2020. E o décimo 
primeiro aumento seguido e o segundo 

40 CARTACAPITAL.COM.BR 

maior crescimento anual da série histó- 

rica. “A inflação corrente elevada e dis- 

seminadatem deteriorado os orçamen- 

tos domésticos e diminuído o poder de 

compra das famílias, em especial aque- 

las na faixa de menor renda. Os núme- 

ros demonstram os esforços em man- 

ter os compromissos financeiros em 

dia, com renegociação e melhor con- 

trole dos gastos”, avalia o presidente 

da CNC, José Roberto Tadros. 

Para o consumidor, a grande mu- 

dança com a lei é a possibilidade de re- 

pactuar suas dívidas, o que antes de- 

pendia da vontade do credor. “Agora 

é lei e é direito dele”, afirma Cláudia 

Lima Marques, professora titular e 

diretora da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul. Entre as novidades introduzi- 

das pela nova legislação, Marques des- 

taca a conciliação em bloco com todos 

os credores, um “modelo de solução de 

controvérsia de massa, criado no Rio 

A maioria dos 
superendividados 
ganha entre um 
e cinco salários 
mínimos 

Grande do Sul, com base nas pesquisas 

da UFRGS”, diz, ressaltando que ha ou- 

tras iniciativas nesse sentido no Pais, 

baseadas até em experiências interna- 

cionais, À partir dessas audiências en- 

tre o consumidor e todos os seus credo- 

res é feito um plano de pagamento, que 

pode durar até cinco anos, para tirá-lo 

dessa espiral do superendividamento e 

devolvê-lo ao mercado de consumo. De 

acordo com a professora, a leiainda in- 

clui novas normas sobre prevenção, 

que envolvem práticas sobre a conces- 

são do crédito responsável, tratamen- 

to do superendividamento e o princípio 

de combate à exclusão social. 

“Entende-se por superendividamen- 
to a impossibilidade manifesta do con- 

sumidor pessoa física, de boa-fé, pagar a 

totalidade das dividas de consumo exi- 

giveis (aquelas que não estão prescritas) 

atuais e futuras (vincendas), sem com- 

prometer o seu minimo existencial”, diz 

a lei, que não faz menção ao fato de al- 

guem estar inadimplente ou não. Por 

isso, observa a professora, “ha uma in- 

tensa movimentação nesta fase de regu- 

lamentação em torno do que seria esse 

minimo existencial, um conceito que vai 

nortear a própria definição de superen- 

dividamento, o plano de pagamento es- 

tabelecido para o consumidor quitar su- 

as dívidas - de até cinco anos - e a libe- 

ração de crédito novo para esse cliente”, 
Izis Ferreira, economista da CNC, 

comenta que, “quando se estabelece um 

rolmuito grande de despesas para o mi- 

nimo existencial, você acaba limitando 

o acesso do consumidor ao crédito”. Em 

sua opinião, o valor deveria cobrir des- 

pesas com moradia, alimentação, saú- 

de, educação e transporte — as princi- 

pais classes de despesas das famílias de 

renda média e baixa do Brasil. Se, por 

exemplo, uma familia tem 3 mil reais 

de renda e um valor minimo existencial 
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de 2 mil reais, o credor não deve consi- 

derar os 3 mil parao pagamento do em- 

préstimo, uma vez que, de fato, a fami- 

lia só dispõe de mil. Além disso, outros 

financiamentos, se houver, devem ser 

considerados. 

Por outro lado, definir um valor mui- 

to baixo significa deixar de fora daleias 

classes média e baixa, as mais afetadas 

pelo problema, assinala Marques, em 

referência ao estudo do Observatório SERASA CONSUMIDOR 

AE 

do Crédito e Superendividamento da 

UFRGS, segundo o qual 91% dos mais 

de 6 mil casos envolvem consumidores 

que ganhavam entre um e cinco salá- 

rios mínimos. So 1,2% deles ganhavam 

mais de dez salários mínimos. “Não são 

os mais vulneráveis, em geral assistidos 

por programas sociais do governo, nem 

as classes mais altas que se encontram 

nessa situação.” 

Nota da CNC recorda que, embora 

Conjuntura. A queda na atividade, 
somada a inflação e ao desemprego, 
insufla a inadimplência 
CEC EEE CEEE CEEE EEE] 

estudos apontem que o minimo exis- 

tencial seria de um porcentual fixo, es- 

tabelecer limites sem espaço para aná- 

lises caso a caso pode gerar dificuldades 

na implementação. “Por isso, vamos es- 

tudar como poderiam ser feitas as aná- 

lises caso a caso, sem que fique de ma- 

neira aleatória, mas com procedimentos 

e medidas predeterminadas”, salienta a 

entidade, informando ainda ter contra- 

tado uma consultoria em parceria com 

o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, a fim de avaliar to- 

das as possibilidades para atacar o pro- 

blema regulatório, inclusive em relação 
ao minimo existencial. 

De acordo com a professora da 

UFRGS, também ex-presidente e 

atual diretora do Instituto Brasileiro 

de Política e Direito do Consumidor 

(Brasilcon), o órgão manifestou-se ape- 

nas pela fixação de um porcentual no 

crédito consignado por conta dalei. “Se 

for estender para o restante, tem de ser 

por faixas, de forma flexível, e não con- 

siderar essa definição na concessão do 

crédito, porque isso reduz a análise do 

indivíduo. Vai fazer com que todo mun- 

do vire um número”, observa. “Talvez 

o ideal seja, em um primeiro momen- 

to, definir uma regulação minima ini- 

ciale um detalhamento maior, mais pa- 

ra a frente, com a experiência adquiri- 

da com a aplicação da lei”, defende, A 

expectativa é de que a regulamenta- 

ção saia em breve. Até lá, como a legis- 

lação está em vigor, alguns municípios 

têm adotado critérios próprios na sua 

aplicação. Quanto mais o tempo pas- 

sar, mais difícil será, no entanto, uni- 

formizar a legislação em todo o País. « 

CARTACAPITAL — 17 DE NOVEMBRO DE 2021 41 



Economia 

Mã companhia 
TheObserver Mais um financista cai 

em desgraça por suas relações com 
o falecido Jeffrey Epstein 
POR KALYEENA MAKORTOFF 

m agosto de 2012, enquanto 

navegava ao largo da Suécia 

a bordo do Bequia, seu iate 

de 28 metros, Jes Staley re- 

cebeu uma série de ligações 

que lhe deram a impressão de que esta- 

va prestes ase tornar executivo-chefe do 

Banco Barclays. O norte-americano es- 

tivera em discussões com o presidente de 

saída do Barclays, Marcus Agius, e seu 

sucessor. Staley foi preterido para o pos- 

to na época e não seria nomeado para o 

cargo principal por mais três anos. Em- 

boraisso lhe tenha dado mais tempo pa- 

ra navegar, em 2015 ele fez uma viagem 

que talvez desejasse não ter feito: ver o 

criminoso sexual condenado e financis- 

ta desgraçado Jeffrey Epstein em sua 

ilha particular no Caribe. 

Essa visita esteve no centro do escân- 

dalo que viu Staley cair sobre sua própria 

espada após um confronto com os regu- 

ladores da City de Londres. A Autorida- 

de de Conduta Financeira (FCA na sigla 

em inglés) e a Autoridade de Regulamen- 

tação de Previdência começaram ainves- 

tigar os negócios de Staley com Epstein. 

O financista, que morreu na prisão em 

2019, eraum cliente quando Jes dirigia a 

divisão de private banking do JP Morgan, 

mas os dois mantiveram contato depois 

que este deixou o banco e depois que Eps- 

tein foi condenado por propor que uma 

menor se prostituisse em 2008. “Obvia- 

mente, pensei que o conhecia bem, mas 
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: não conhecia”, disse Staley a repórteres 

no ano passado, quando o inquérito se 

7 tornou público. “Olhando para trás... la- : 

' mento profundamente ter tido qualquer 7 

relacionamento com Jeffrey Epstein.” 

As conclusões da Investigação ainda 

: não foram divulgadas, mas a renúncia : 

: de Staley sugere que os reguladores não : 

estavam satisfeitos com suas ligações 

com o malfadado financista. Staley de- 

cidiu contestar, em vez de aceitar, os jul- 

:' gamentos do regulador. 
Sua chegada em 2015 deveria anun- 

' Clar um novo começo para o banco em : 

: dificuldades. O Barclays tinha demitido : 

dois chefes em menos de quatro anos e 

- um terceiro estava sob Investigação, por É 

causa de um acordo com investidores do : 

Catar. Precisava de alguém experiente 

' para reviver seu banco de investimen- 
- tos e restaurar sua reputação em geral, 

especialmente após o escândalo Libor. 

' Entra Staley, então com 58 anos eo : 
' primeiro forasteiro a comandar o Bar- 

clays em quase uma década. Seu forte 

' Jes Staley, do Banco 
' Barclays, era próximo 
' do milionário que 
operava uma rede de 

prostituição de menores 

histórico inclui 30 anos no JP Morgan, 

onde foi visto como sucessor confiável 

do chefe Jamie Dimon. Staley declarou 

que estava pronto e disposto a limpar a 

imagem do Barclays. “Sinto que deve- 

mos continuar a fortalecer a confian- 

çano Barclays”, disse Staley em um me- 

morando após sua nomeação. Ele pro- 

meteu uma “transformação cultural” e 

o fim do tipo de comportamento que le- 

' vouao escândalo Libor e forçou seu ante- 

cessor, Bob Diamond, a renunciar. Disse 

que queria promover um relacionamen- 

to “colaborativo, não adversário” com os 

órgãos de vigilância da City. 

O Barclays tornou-se o que o escri- 
tor Philip Augar chamou de “máquina 

capitalista atodo vapor” — muito longe 

de suas raizes como um banco puritano 

fundado na Lombard Street, em Lon- 

dres, 300 anos antes. A ambição decla- 

rada de Staley era “restaurar o Barclays 

a sua posição de direito - bem-sucedi- 

do, admirado e bem-visto por todos”. 

Mas em seus seis anos como executi- 

vo-chefe Staley acrescentou três polêé- 

micas à receita e, sem dúvida, deixou o 

banco a cuidar de mais feridas do que 

era capaz de curar. 

A investigação de Epstein não foi seu 

primeiro encontro com a FCA.Em 2018, 

Staley foi multado em quase 650 mil li- 

bras (4,8 milhões de reais) e condena- 

do a reembolsar 500 mil libras (3,7 mi- 

lhões) de seu bônus, por ter tentado des- 

mascarar um denunciante em 2016. Foi 

descoberto que Staley acionou a seguran- 

cainterna do banco paratentar descobrir 

o autor das cartas ao conselho, sinalizan- 

do uma nova contratação que era um ex- 

-amigo de Staley no JP Morgan. Até mes- 

mo o serviço postal dos Estados Unidos 

foi involuntariamente convocado para 

tentar rastrear o denunciante, que Sta- 

ley temia estar tentando “difamar mali- 

ciosamente” seu colega de trabalho. Isso 
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causou constrangimento para o banco, 

que, até o ano passado, tinha dese repor- 

tar anualmente aos reguladores sobre o 

tratamento que deu aos denunciantes. Os 

investidores expressaram irritação tan- 

to sobre o incidente quanto sobre o apoio 

unânime do conselho a Staley. O presi- 

dente do Barclays na época, John McFar- 

lane, disse que seu executivo-chefe sim- 

plesmente cometeu um “erro”, 

Uma segunda controvérsia surgiu no 

fim de 2017, quando Staley causou uma 

cisão entre o gigante de private equity 

KKR e o Barclays, ao apoiar seu cunha- 

do emuma complicada disputa legal com 

a casa de aquisições. Embora Staley ar- 

gumentasse que estava envolvido pes- 

soalmente, e não como executivo-chefe 

do Barclays, Isso prejudicou o relaciona- 

mento do banco com um antigo cliente e 

levantou outras preocupações sobre co- 

mo os assuntos privados afetam seu tra- 

balho. Na esteira, um acionista chegou a 

declarar na assembleia-geral anual que, 

particularmente após o escândalo do 

denunciante, o papel de Jes Staley como 

executivo-chefe foi “irrevogavelmen- 

te manchado”. O então presidente John 

MeFarlane fez pe firme, insistindo que 

Staley “não merecia se demitir”. 

Silêncio? Não. Foi bem 

barulhenta a saida de Staley 

do Barclays por sua amizade 
com o delinquente Epstein 
FEPFRERRLERREEGDCCECCH SA SS SPP ERSPRPRECERODECECHCEESA SA DAR 

Staley vinha conduzindo um forte ci- 

clo de expansão, o que ajudou a empur- 

rar o lucro acumulado do banco para um 

recorde histórico de 6,9 bilhões de libras 

(51 bilhões de reais) em setembro, mas 

mesmo assim os analistas elogiaram seu 

sucesso em ajudar a solidificar e diver- 

sificar o modelo do Barclays. “A marca 

mais Importante que ele deixou no Bar- 

clays foi transformá-lo em uma potência 

global de banco de investimento e corpo- 

rativo”, disse John Cronin, da corretora 

Goodbody. O Barclays ultrapassou, nes- 

te ano, o Credit Suisse em termos de re- 

ceita de banco de investimento e sobre- 

viveu ao investidor ativista Edward Bra- 

mson, que durante anos pressionou pela 

redução de suas atividades. 

A reputação de Staley foi, sem dú- 

vida, posta em xeque. Enquanto ele se 

7 junta a Diamond e Jenkins na lista de 

CEOsrecém-destituídos, apenas o tem- 

po -eoresultado de sua batalha com os 

reguladores — decidira se ele será lem- 

brado por prejudicar ou restaurar a for- 

tuna do Barclays. « 

Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves. 
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tre, e expressivos 28,5% sobre os 13,9 bi- 7 claro a partir do próximo ano e como isso vai 
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IDEIA 3 MAIS QUE UM BANCO. 

UM PARCEIRO PARA O SEU SUCESSO. 
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cresceu a comercialização 
de insumos biológicos na “Hub digital 

É A IFC, do Banco Mundial, 

' decidiu investir 100 mi- 
- lhões de dólares em afiliadas 

' da Digital Bridge Group, Inc. 

il safra 2020/2021 

Google multado 
O Tribunal Geral da UE man- 

teve a multa de 2,42 bilhões 
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ERDNRTAVAS, : qualidade. Como maior eco- 

nomia e nação mais populo- 

sa da América Latina, o Bra- 

silgera grande demanda por 

elsinloe/pafoliicim e epi ols 

de preços e violar as regras 

antitruste do bloco. O Google 

ainda pode recorrer ao Tribu- 

nal Europeu de Justiça, 

FAVA 

de reais a C&A pagou ao 
Bradesco para retomar 

operações de crédito em suas 

próprias lojas 

BANCO 

AVAVANSA =] 



46 of 68 

3 Nosso Mundo 

Entre o fut 
e o passado 
CHILE À eleição caminha para uma disputa 
polarizada entre o progressista Gabriel 
Boric e o pinochetista José Antonio Kast 
POR MURILO MATIAS 

as eleições mais polariza- 

das desde o fim da ditadu- 

ra, a população chilena es- 

ta dividida entre o jovem 

progressista Gabriel Boric 

eoultraconservador José Antonio Kast, 

que não disfarça a simpatia pelo regime 

do general Augusto Pinochet. A divisão 

acentua-se desde os protestos de 2019, 

que culminaram na elaboração de uma 

nova Constituição. Não bastasse, o des- 

gastado presidente Sebastián Pifera es- 

tá ameaçado por um processo de 
impeachment já aprovado pelos deputa- 

dos e agora sob análise do Senado. E acu- 

sado de conflito de interesses na venda 

de uma mineradora que pertencia à sua 

família, um nebuloso negócio revelado 

pelo Panama Papers e com rastro pelas 

Ilhas Virgens Britânicas, tradicional re- 

fúgio de sonegadores e criminosos de co- 

larinho-branco. 

“E aúltima eleição com as regras da di- 

tadura, na qual escolheremos presidente, 

deputados e senadores. A nova Constitul- 

ção deve prever mais democracia, um es- 

tado plurinacionale que permita uma vi- 

da mais digna socialmente para cada ci- 

dadão”, confia Fran Santoro, trabalha- 
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dor do Porto de Santo Antonio, o princi- 

paldo pais, sem deixar de reconhecer a in- 

certeza do pleito marcado para 21 de no- 

vembro. “A situação é delicada, temos de 

nos preocupar com o neofascismo repre- 

sentado por Kaste, nesse sentido, olhar a 

experiência do Brasil para não elegermos 

um Bolsonaro chileno” 

Na última semana, a campanha dos 

sete candidatos foi praticamente para- 

lisada, devido ao teste positivo de Boric 

paraa Covid-19. Como estiveram juntos 

em debates, a necessidade de quarentena 

estendeu-se para Kast, Sebastián Sichel, 

Marco Ominami, Eduardo Artese Yasna 

Provoste, a única mulher na disputa. 

Franco Parisi, postulante contra o qual 

háuma ordem de detenção devido ao não 

Em meio à turbulência 
eleitoral, o presidente 
Sebastián Pifiera é 
alvo de impeachment, 
já aprovado 
por deputados 

pagamento de pensão alimentar a dois fi- 

lhos, faz campanha dos EUA, A tréguai- 

mitou-se, porém, a disputa eleitoral. Por 

todo o Chile, os conflitos continuaram 

em plena ebulição. 

Nesse interim, registrou-se a mor- 

te de um mapuche durante ação dos 

carabineros, enviados à zona do estado 

de exceção imposto pelo governo e apola- 

do pela maioria, conforme consulta cida- 

dã realizada junto aos moradores. “Pos- 

suimos uma terra de muita diversidade, 

mas sofremos constante vulneração dos 
direitos dos povos originários”, explica 

Ericka Vázquez, candidata a deputada 

por Temuco e apoiadora de Boric. “Vive- 

mos na área mais empobrecida do país, ao 

passo que grandes empresas lucram com 

a exploração do solo e da água, afetando 

as comunidades. O conflito segue latente, 

precisamos mudar esse ambiente.” 

O estabelecimento de mecanismos 
de autonomia territorial é defendido pe- 

lo campo progressista, ao passo que a di- 

reita se aferra à presença militar, sob ajus- 

tificativa de conter protestos dos mapu- 

ches, como a queima de maquinários das 

empresas. Desde o início da década de 

1990, como fim da ditadura, o efetivo dos 

carabineros mais que triplicou, passando 

de 20 mil para 66 mil agentes, masa crimi- 

nalidade aumentou nas cidades. As viola- 

ções cometidas pelos policiais contra ma- 

nifestantes em 2019 ampliaram o apelo 

por uma profunda reforma da instituição. 

Enquanto segmentos pressionam pe- 

la saída de Pifiera, setores reacionários 

da sociedade promovem atos de hostil- 

dade contra migrantes que chegam pe- 

lo norte, exigindo a expulsão deles. Ape- 

nas neste mês, foram deportados 120 ve- 

nezuelanos e colombianos — estima-se 

a presença de 1,5 milhão de imigrantes 

ilegais no território. Em outubro, cerca 

de 5 mil chilenos queimaram colchões, 

roupas, bicicletas e outros pertences 
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de venezuelanos em Iquique, em meio 

a uma marcha antimigrante. “Esta cri- 

se, com forte êxodo de individuos vindos 

da Colômbia, Venezuela e Haiti, radica- 

lizou o debate e favoreceu Kast, que pro- 

pôs a criação de valas na fronteira para 

evitar a entrada de estrangeiros. Uma 

solução parecida com o muro de Trump 

na fronteira entre EUA e México”, ob- 

serva ojornalista Nicolas Yafiez. “O can- 

didato vale-se do negacionismo, do po- 

pulismo penale do ódio para compor seu 

discurso”, emenda diretor do meio di- 

gital NYC, que acredita num maior po- 

tencial do ex-lider estudantil e deputa- 

do Boric em direção ao centro, para ven- 

cer no segundo turno. 

TAMBÉM 
NESTA 
SEÇÃO 

Os conservadores apostam em assun- 

tos espinhosos, a exemplo do aborto, atu- 

almente em debate no Parlamento, e na 

desqualificação dos adversários “comu- 

nistas”. Kastchegou a convidar Boric pa- 

rarealizar um teste toxicológico durante 

acampanha, No terreno ético, entretanto, 

a manutenção de contas no Panamá pelo 

ex-senador e sua defesa do regime militar 

podem afastar milhões de eleitores e re- 

forçar a sua alta rejeição. 

"Kast é o único candidato capaz de 
construir maioria para governar. Não 

apresenta contradições, ainda que não 

seja de todo popular. Boric tem uma re- 

tórica pouco crível e é de uma ignorância 

pag. 5º 
The Observer. 
O pessimismo apocalíptico 

não vai salvar o planeta 

Reta final. A inexperiência de Boric 

é explorada por Kast, um saudosista 
da ditadura de Augusto Pinochet 

suprema em matéria de administração 

pública”, opina o postulante a deputado 

em Valparaiso Jaime Perry,o qual projeta 

parceria regional com Bolsonaro, em caso 

de triunfo da direita. “Kast poderia ser um 

grande aliado à medida que as economias 

chilena e brasileira se complementam.” 

O tema econômico, por sinal, está na 

ordem do dia. Sufocados pelas baixas 

aposentadorias, mesmo com a possibili- 

dade de saques maiores durante a pande- 

mia, os cidadãos enfrentam ainda o im- 

pacto da inflação crescente. O custo de 

vida é o maisalto dosúltimos 13 anos. Se 

os números maltratam o bolso da popu- 

lação, a proibição, desde o último domin- 

go, da divulgação de pesquisas de inten- 

ção de voto aumentará a ansiedade em 
relação ao resultado. Correndo por fo- 

ra, os ex-ministros Sichel, da coalizão 

governista, e Yasna Provoste, senado- 

ra e ex-titular da Educação de Michelle 

Bachelet, sonham com alguma mudan- 

ça que impulsione a terceira via chilena. 

Nos últimos 16 anos, o país teve apenas 

dois presidentes, com Pinera e Bachelet 

alternando-se no cargo. Resta saber se 

o eleitorado se inclinara para umareno- 

vação, mirando o futuro, ou optará pe- 

la reivindicação do passado ditatorial. « 
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Canções do 
desterro 
TheObserver | uis Mejia compôs odes 
a insurreição sandinista. Agora, no exílio, 
lamenta a volúpia pelo poder de Úrtega 
POR TOM PHILLIPS, DE SAN JOSÉ, COSTA RICA 

uas canções foramatrilha 

sonora da revolução sandi- 

nista: odes patrióticas e 

cheias de nostalgia aos re- 

beldes e fuzis que salvaram 

a Nicarágua da tirania imperialista. “Os 

meus são gente simples, fraterna, gentil, 

que semeia e defende sua revolução”, 

cantou Luis Enrique Mejia Godoy em um 

de seus mais famosos tributos à insur- 

reição armada de 1979, que pôs fim a dé- 

cadas de ditadura apoiada pelos Estados 

Unidos no país latino-americano. 

Quatro décadas depois, entretan- 

to, Mejia não canta mais elogios aos 

lideres sandinistas da Nicarágua, que 

no domingo 7 tentaram prolongar seu 

governo numa eleição que grande parte 

do mundo condenou como fraudulenta. 

“Foi uma revolução fracassada, sonhos 

não realizados”, lamentou o compositor 

de 76 anos em sua casa com vista para a 

capitalda Costa Rica, San José, enquan- 

to a Nicarágua se preparava para votar. 

Adendo de CartaCapital: após prender 

os principais adversários, Daniel Ortega 

venceu a quarta eleição seguida e comple- 

tará 20 anos no poder em 2027. 

Mejia vive no exílio desde agosto de 

2018, quando fugiu da Nicarágua de- 

pois que seus lideres cada vez mais au- 

toritários, Daniel Ortega e sua esposa e 
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vice-presidente, Rosario Murillo, esma- 

garam um levante liderado por estudan- 

tes com uma repressão que deixou cente- 

nas de mortos. “A situação tocou o fundo 

da minha consciência, e eu disse a mim 

mesmo: “Tenho que denunciar isso. Eu 

tenho que falar”, lembrou o trovador de 

cabelos prateados que viveu na Costa Ri- 

caduranteasetapasfinais da ditadurada 

familia Somoza, antes de voltar para casa 

e se juntar à revolução em 1979, 

O irmão de Mejia, Carlos, outro compo- 

sitor querido cujas canções elogiavam os 

rebeldes sandinistas, também foi para o 

exílio nos Estados Unidos, após denunciar 

o regime “apocalíptico” de Ortega. 

Mejia escreveu centenas de canções 

sobre sua pátria problemática em uma 

carreira de mais de meio século. Mas a 

fase pós-repressão mostrou-se uma das 

mais prolificas do artista, em quegravou 

dezenas de canções com forte mensagem 

politica em defesa dos jovens manifes- 

“Foi uma revolução 
fracassada, sonhos 
não realizados”, 
diz o músico 

tantes que tentaram derrubar Ortega - 

e as centenas de “mártires” que morre- 

ram na luta. Uma música saúda os nica- 

raguenses mortos a tiros durante a re- 

belião de 2018, “cujos nomes foram gra- 

vados no santuário da pátria”. Outra co- 

memora a coragem das mães dos mani- 

festantes assassinados. Em umaterceira, 

Blues de la Patria, Mejia insiste: “Mortos, 

feridos, desaparecidos, presos, seques- 

trados, mas não derrotados”. 

Outras composições têm como alvo o 

casal presidencial “tirânico” da Nicará- 

gua, cujas forças de segurança prende- 

ram 39 adversários políticos na corri- 

da para as eleições deste fim de sema- 

na, em um aparente esforço para garan- 

tir a vitória. “Todo mundo sabe que vai 

ser uma farsa, um roubo sem-vergonha”, 

disse Mejia, ao instar os nicaraguenses a 

boicotar a votação na qual Ortega, no po- 

der desde 2007, espera ganhar mais um 

mandato de cinco anos. 

Uma gravação recente, Locos de Poder, 
descreve a bolha autoritária dentro da 

qual muitos acreditam que os líderes 

da Nicarágua vivem no complexo de El 

Carmen, em Manágua. “Eles vivem na 

paranoia... até suas sombras têm guar- 

da-costas”, canta Mejia. “Desconfiam 

de todos, não têm amigos, têm dificul- 

dade para dormir, medo de acordar no 

próprio funeral.” 

Em Este Pueblo Ya Votó, Mejia lamenta 

atransformação da Nicarágua em um Es- 

tado policial, mas garante aos ouvintes: 

“Não há mal que dure cem anos... Osdias 

do regime de Ortega estão contados”. 

Canções mais antigas, compostas nos 

anos 1970 para denunciar a ditadura de 

Somoza, ganharam nova vida. Mejiamo- 

dificou suas letras para esclarecer que 

agora fazem alusão a Ortega. “Eu sou o 

compositor e tenho o direito de fazer o 

que quiser com meu trabalho”, disse ele 

com uma risada. 
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Mais de 40 anos depois que guerri- 

lheiros sandinistas tiraram Anastasio 

Somoza Debayle do poder, Mejia ainda 

guarda boas lembranças daquele triun- 

fo sobre o autoritarismo, que foi celebra- 

do internacionalmente. Apesar do der- 

ramamento de sangue, “foi um momen- 

to de certa alegria... A Nicarágua nos 

anos 1970 era a esperança da América 

Latina”, lembra o músico, que na épo- 

ca era integrante do partido comunis- 

ta Vanguardia Popular, da Costa Rica. 

Mas, ao olhar paratraás, Mejia também 

acredita que houve indícios de que Ortega 

e Murillo nutriam instintos antidemocra- 

ticose sonhos de poder “eterno”, Durante 

a década de 1980, o compositor fez parte 

da Associação Sandinista de Trabalhado- 

res Culturais, da qual Murillo era secretá- 

ria-geral, e lembra uma personagem am- 

biciosa e manipuladora, “que sempre bus- 

cou impor seus pontos de vista”. 

Expatriado. Mejia trocou as letras das 
músicas para criticar o “ditador” Ortega 
ORE ESRRREESESASL SSL LP PRESSA A LS SESI LEE aa dd E 

“Acho que eles nunca sairam dos anos 

80. Nunca aceitaram realmente a ideia 

de uma mudança democrática sem ar- 

mas, por meio de eleições livres, hones- 

tas, limpas, observadas e transparen- 

tes”, disse sobre Ortega e Murillo, con- 

denando a “loucura e arrogância” de dois 

líderes aparentemente obcecados por se 

manter no poder. 

Como um dos compositores mais co- 
nhecidos da América Central, Mejia sen- 

tiu o dever de protestar com seu violão 

de seis cordas. 

“E um risco, mas também um 

privilégio”, disse ele, prometendo ser “a 

voz dos mortos, dos desaparecidos, dos 

presos, dos torturados e dos exilados.” 

Após três anos de repressão, Mejia pediu 

que estrangeiros de esquerda, que haviam 

migrado para a Nicarágua para mostrar 

solidariedade aos sandinistas, consideras- 

sem que os tempos tinham mudado. “Não 

se trata de esquerda ou direita”, disse. “E 

sobre violência e terrorismo de Estado 

contra... democracia, paz e liberdade.” » 

“Reportagem adicional de Cindy Regidor. 

Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves. 
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Muralha de gelo 
TheObserver Retugiados do Uriente 
Médio e da África sucurmbem na fronteira 
fria da Polônia com a Bielorrússia 
POR URSZULA GLENSK, DE HAJNO 

os arredores da floresta de 

Bialowieza, que cobre a fron- 

teira entre o sudeste da 

Polônia e a Bielorrússia, um 

grupo de sete curdos iraquia- 

nos segue na direção do vilarejo polonês 

de Grodzisk. Os quilômetros mais recen- 

tes de sua viagem foram na Bielorrússia. 

Cruzaram para um lado e para o outro 

duas vezes, deportados após a primeira e 

a segunda tentativa. Agora, uma terceira 

vez, em temperaturas abaixo de zero, atra- 

vessam o terreno pantanoso da floresta 

primitiva. Entre eles estão duas crianças: 

uma menina de 8 meses e um garoto de 2 

anos. Quando nos encontramos, eles fica- 

ram com medo de se levantar do chão enos 

imploraram para não cha- 

marmos a polícia: “Eles vão 

nos matar”. 

Este é um grupo entre 

os milhares de migrantes 

presos num purgatório pe- 

rigoso entre a Bielorrússia 

e a Polônia, como porta de 

entrada para a União Eu- 

ropeia, onde buscam refú- 

gio e asilo. Esse portão se 

fechou com força e causou 
a morte de oito migrantes 

conhecidos ate agora. O go- é 

verno de direita da Polônia 

conseguiu autorização par- 

lamentar para construir um 
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muro no estilo Donald Trump na exten- 

são de sua fronteira com a Bielorrússia, 

e patrulha território com uma força de 

cerca de 17 mil policiais reforçados por 

militares. O governo polonês argumen- 

ta que é uma política deliberada da Bie- 

lorrússia para minar a fronteira sudeste 

da União Europeia. Também estabeleceu 

umazonamilitarizada de 3 quilômetros 

adjacente à fronteira, da qual serviços 

médicos e trabalhadores humanitários 

voluntários e repórteres são expulsos. 

Crystal van Leeuwen, gerente de emer- 

gência médica da Médicos Sem Frontei- 

ras, disse que as ONGs devem ter aces- 

so urgente à zona controlada, para que 

as reivindicações dos migrantes e a pro- 

GUERRA “FRIA” 
Os migrantes pagam pelo confronto entre Polônia e Bielorrússia 

Mar Báltico 

e Minsk 

BIELORRÚSSIA 
Hajnówka € 

Varsóvia € 

POLÔNIA 

BLICA 
ECA 

UCRÂNIA 

RUSSIA 

teção internacional sejam respeitadas. 

Os migrantes fazem parte do êxo- 

do em fuga da guerra e outras atribula- 

ções onde começaram suas viagens, pe- 

lo Oriente Médio e pela África, mas tam- 

bém são peões em um jogo entre a Bie- 

lorrússia e a Polônia. Muitos são atrai- 

dos por agências de viagens bielorrussas, 

controladas pelo governo autoritário de 

Alexander Lukashenko, que, como inter- 

mediários, organizam viagens do Orien- 

te Médio a Minsk a prometer passagem 

para a UE. Os migrantes têm de pagar 

entre 15 mile 20 mil euros (96 mila 128 

milreais) quando chegam à Bielorrússia. 

As fotos do aeroporto mostram seu de- 

sembarque com shorts e camisetas, cla- 

ramente alheios as temperaturas que os 

aguardam. Eles são então instalados em 

hotéis estatais administrados pelo regi- 

me, de onde ônibus oficialmente desig- 

nados e até táxis os conduzem até a fron- 

teira com a Polônia ou a Lituânia. 

Os guardas de fronteira bielorrussos 
os empurram além da cerca. “Alguns mi- 

grantes que vimos tiveram seus rostos 

cortados com arame farpado”, disse atra- 

balhadora voluntária Katarzyna Wappa. 

“Temos filmes amadores que mostram 

como os bielorrussos levam 

os migrantes para a frente. 

Os guardas de fronteira fi- 

cam lá, com cães de ataque 

rosnando, em uniformes de 

batalha completos.” 

Abdelkader diz que seu 

grupo fez a primeiratraves- 

sia para a Polônia no início 

de outubro, mas foi forçado 

avoltar pelos guardas. Pre- 

sos entre as fronteiras, eles 

não receberam nada para 

beber ou comer. “Os guar- 

das poloneses nos pegaram 

e nos empurraram de volta, 

a dizer: “Voltem para a Bie- 
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lorrússia”. E o soldado bielorrusso disse: 

“Não, não, voltem para a Polônia”. Quan- 

do a água acabou, meu irmão pediu aos 

soldados poloneses um pouco para be- 

ber. Todos os dias perguntávamos sobre 

agua, Eles diziam: “Não, não”. Os guar- 

das recusaram-se a fornecer leite para o 

bebê. Os migrantes bebiam água da chu- 

vaou de poças. 

Na floresta, voluntários encontra- 

ram Mustafá, um homem de 46 anos do 

Marrocos, acolhido por uma voluntá- 

ria chamada Mila. Mustafá disse: “En- 

quanto caminhava pela floresta, vium 

homem caido no chão. Não sei se estava 

vivo oumorto. Andei duas noites até que 

não consegui continuar. Eu caminhava 

à noite, tentando dormir durante o dia. 

Estava no vácuo”, O refugiado continuou: 

“Os soldados bielorrussos espancam as 

pessoas. Eles me espancaram na Bielor- 

rússia. Há gangues que estão por trás do 

exército e nos atacam. Eles batem em 

você, pegam seu dinheiro e dividem em 

50% para as gangues e 50% para os sol- 

dados. Essa fronteira é como um rio da 

morte. O que podemos fazer? Para onde 

ir, eu não sei”, O destino de Mustafa per- 

manece indefinido. 

Uma vez no lado polonês, os migran- 

tes são rastreados por guardas de fron- 

teira, polícia, exército e forças de defesa 

territorial. Na região de Hajnówka, pra- 

ticamente um em cada dois carros na es- 

trada pertence a policiais. Outros têm ja- 

nelas escurecidas, protegendo ou contra- 

bandeando migrantes. “Estamos em um 

mundo dividido e isolado”, acrescenta 

Kamil Syller, iniciador do projeto Green 

Light, que visa colocar luzes verdes nas 

janelas, para Indicar casas onde os refu- 

giados podem encontrar ajuda discreta- 

mente, e não serem entregues a polícia. 

Syller diz que os refugiados congelam, 

sucumbem à hipotermia e tremem de 

medo e frio. “As crianças têm reações 

semelhantes a ataques epiléticos. O so- 

frimento eo terror aquilembram os tem- 

pos de guerra.” Wappa sente que esta tes- 

temunhando cenas como que saidas de 

uma guerra, mas ao menos em uma guer- 

Os migrantes não 

estão preparados 

para temperaturas 

lefibtoão -Pá-igo 

ra as coisas são claras. “Aqui é pior, por- 

que metade da sociedade nega o que es- 

tá acontecendo. Eles pensam que é tudo 

uma grande farsa, e que há política por 

trás disso. Os moradores dizem dos re- 

fugiados: “Por que eles sairam de casa e 

por que levaram seus filhos?” 

Esta terra está impregnada de histó- 

rias sombrias de voos e deportações. Ehá 

poucos lembretes tão convincentes como 

no vilarejo de Narewka, onde uma filei- 

ra de casas de antes da Segunda Guerra 

Mundial é adornada com fotos amplia- 

das dos moradores judeus que viveram 

aqui até o Holocausto. As fotos mostram 

cidadãos posando com suas melhores 

roupas: um casal de idosos, uma fami- 

lia ortodoxa, uma garota com um vesti- 

do de bolinhas com laços no cabelo, uma 

senhora sofisticada de boné. 

Agora, além das casas em memória de 

Judeus que foram deportados, passam 

veiculos militares e policiais atranspor- 

tar migrantes para deportação. 

Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves. 
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Nosso Mundo 

on o mM 

Otimismo na ação 
TheObserver ma visão apocaliptica das 
mudanças climáticas so serve a quem 
deseja manter as coisas como estão 
POR KENAN MALIK 

le rapidamente desculpou- 

-se pela falta de sensibi- 

lidade, mas a comparação 

feita pelo arcebispo de 

Canterbury entre os politi- 

cos que não conseguem confrontar a 

mudança climática e aqueles da década 

de 1930 que fizeram concessões aos na- 

zistas não foi simplesmente grosseira. 

Elailustrou como muitos imaginam que 

a melhor maneira de despertar o inte- 

resse político é pintar o quadro mais 

sombrio possivel dos problemas sociais. 

E poucas coisas hoje representam mais 

o mal do que o Holocausto. 

O tipo de otimismo fácil que uma figu- 

ra como Boris Johnson exala é profun- 

damente odioso. E uma maneira de evi- 

tar os problemas, de fingir que podemos 

resolvê-los sem pensar profundamente 

sobre eles, mas simplesmente afirman- 

do que “nós podemos fazer isso”. 

Há algo igualmente questionável no 

pessimismo irrefletido — na insistência 

de que um problema social está tão fora 

de controle que não podemos evitar uma 

catástrofe, outão profundamente enrai- 

zado que não pode ser extirpado. Ainda 

assim, muitas vezes parece ser o cená- 

rio-padrão de muitas discussões politi- 

cas, do racismo à crise dos refugiados. E 

em nenhuma questão mais do que amu- 

dança climática. 

se CARTACAPITAL.COM.BR 

Roger Hallam, cofundador do 

Extinction Rebellion (Rebelião da 

Extinção, movimento sociopolítico não 

violento), deu “conselhos aos jovens, en- 

quanto enfrentam a aniquilação”. Ao 

descrever o colapso socialapós uma mu- 

dança climática desenfreada, advertiu 

em termos detalhados que “é isso que 

val acontecer com sua geração”: “Uma 

gangue de meninos vai invadir sua ca- 

sa pedindo comida. Eles verão sua mãe, 

sua irmã ou sua namorada e vão estu- 

prá-las em grupo na mesa da cozinha. 

Eles vão pegar um cigarro e queimar 

seus olhos. Esta é a realidade das mu- 

danças climáticas”, 

E difícil saber o que esse desespero 

niilista pretende alcançar ou como 

imaginar o mundo como um filme de 

Mad Max tornaria os individuos mais 

dispostos a agir. O romancista Jonathan 

Franzen insistiu na revista New Yorker 

que os cidadãos precisam parar de “negar 

a realidade” e dizer “anós mesmos a ver- 

dade”, de que a mudança climática “não 

A questão exigirá 
vontade política e 
determinação social 

pode ser resolvida”. “Todos os dias, em 

vez de pensar no café da manhã, elas pre- 

cisam pensar na morte”, sugeriu. 

Não é de surpreender que essa sensa- 

ção de desolação e futilidade tenha se in- 

filtrado na cultura de modo geral. Uma 

recente pesquisa internacional com jo- 

vens descobriu que 75% acreditavam que 

“o futuro é assustador”, 56% pensavam 

que “a humanidade esta condenada” e 

39% “hesitavam em ter filhos”. 

A mudança climática é uma questão 
critica e exigirá considerável vontade po- 

lítica e determinação social para ser en- 

frentada. Hallam, Franzen e pensadores 

semelhantes insistem que apenas uma 

visão apocalíptica convencera os outros 

a agirem. Na realidade, como observou 
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ajornalista ambiental Hannah Ritchie, 

“quando araivase transforma em deses- 

pero, lutamos para conseguir muito”. 

Não é somente sobre as mudanças cli- 

máticas que o pessimismo tomou con- 

ta do debate. Considere as discussões 

sobre racismo. Desde o crescente es- 

cândalo sobre o tratamento dado pelo 

Yorkshire County Cricket Club ao ex-jo- 

gador Azeem Rafiqg até o julgamento nos 
Estados Unidos de três homens brancos 

pelamorte do corredor Ahmaud Arbery, 

o racismo domina grande parte das no- 

tícias. No centro do debate está a insis- 

tência na necessidade de erradicar o “ra- 

cismo Institucional”. E, ainda, apesar de 

todas essas conversas, muitos, sejam co- 

lunistas ou corporações, veem o racismo 

como propriedade não de estruturas 

sociais, mas de brancos. Quando o ra- 

cismo é visto como produto da branqui- 

tude, ele se torna “inevitável”, algo que 

perdurará enquanto existirem os bran- 

cos, nas palavras de Robin DiAnegelo, 

autora de White Fragility (Fragilidade 

Branca) e decana da escola “os brancos 
são o problema”, E por isso que os “pro- 

gressistas” que confrontam o racismo 

“causam os maiores danos às pessoas 

de cor” por causa de seus sonhos de er- 

radicar o racismo. 

DiAngelo tem uma boa linha ao mo- 

netizar a culpa branca, mas pensadores 

negros sérios também defendem uma 

visão desoladora. O escritor america- 

no Ta-Nehisi Coates foi aclamado pe- 

la falecida Toni Morrison como o novo 

James Baldwin, por seus argumentos 

On the rocks. As geleiras 
derretem, mas este, como os demais, 

não é um processo irreversível 
EESTI EEE CEEE CEEE TETE ICE] 

desafiadores e prosa requintada. A su- 

premacia branca, sugere Coates, é como 

uma força natural além do alcance das 

soluções humanas. “O terremoto não po- 

de ser convocado. O tufão não se dobra- 

ra sob a acusação”, como diz em seu li- 

vro Between the World and Me (Entre o 

Mundo e Eu). Coates faz parte de uma 

escola de pensamento, às vezes chama- 

da de “afropessimismo”, nutrida por es- 

critores como Frank Wilderson e Patrice 

Douglass, que argumentam que pouca 

coisa pode mudar para os negros, e que, 

nas palavras de Wilderson, “a negritude 

é coincidente com a escravidão”. 

Pode parecer estranho falar de pessi- 
mismo ou desespero na era de Vidas Ne- 

gras Importam e Extinction Rebellion. 

Um paradoxo de nosso tempo é que o pro- 

testo apaixonado frequentemente coe- 

xiste com um sentido de fatalismo sobre 

as possibilidades de mudança. Há uma 

longa história de pessimismo misantró- 

pico, em grande parte presente na tra- 

dição conservadora. Para eles, as falhas 

da natureza humana são motivo para se 

evitar o que consideram esquemas utó- 

picos de mudança social. “Aqueles que lu- 

tam para mudar o mundo buscam ape- 

nas consolo para uma verdade que eles 

são fracos demais para suportar”, suge- 

re o filósofo John Gray. O que é diferente 

hoje é que o pessimismo eamisantropia 

também colonizaram grande parte da es- 

querda. Esta é uma questão a ser enfren- 

tada, tanto quanto a mudança climática 

ou o racismo. Do contrário, o desespero 

de lutar contra esses problemas se tor- 

nará uma profecia que se autorrealiza. « 

Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves. 
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Em busca de amigos 
SUSTENTABILIDADE À crise no patrocínio via leis de incentivo 
e o baque da pandemia levam grupos artísticos e instituições 
a investir em programas voltados as doações individuais 
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SILVIA MACHADO E WILLIAN AGUIAR 

o sabado 6, a São Paulo 

Companhia de Dança vol- 

tou a abrir sua sede, na rua 

Tres Rios, no bairro do 

Bom Retiro, parao público. 

Mas os convidados que la estiveram não 

foram ver uma nova coreografia, esim co- 

nhecer o Programa de Patronos lançado 

pelo corpo artístico do governo do estado. 

A iniciativa, inédita para uma compa- 

nhia de dança no Brasil, insere-se em um 

movimento que, com a pandemia e as di- 

ficuldades criadas pelo governo Bolsona- 

ro para ouso da Lei Federal de Incentivo à 

Cultura — conhecida como Lei Rouanet — 

vem ganhando corpo. “O programa busca 

o engajamento de pessoas que enxergam a 

cultura como algo fundamental para a vi- 

da”, define Inês Bogéa, diretora da compa- 

nhia. “O patrono é alguém que acreditana 

causa e deseja contribuir para que a dan- 

ça chegue a mais pessoas.” Os apolos vão 

de 1,2 mila 30 mil reais anuais e têm co- 

mo destino ações educativas e de difusão. 

A companhia, por ter o aporte gover- 

namental, pôde atravessar a pandemia 

com relativa tranquilidade, mas, em 2021, 

a captação de recursos junto a possiveis 

patrocinadores está, nas cautelosas pala- 

vras de Inês, “um pouquinho mais dificil”. 

O programa insere-se, de toda forma, em 

uma busca mais ampla pela sustentabili- 

dade de longo prazo. Se este é um desafio 

que ha anos se coloca para o setor cultu- 

ral brasileiro, ele parece agora ter chega- 

do aum ponto sem volta. 

Nas últimas três décadas, a produção 

cultural ancorou-se, sobretudo, na Lei 

Rouanet e nos mecanismos municipais e 

estaduais de incentivo fiscal. Ao mesmo 

tempo que são inegáveis os benefícios tra- 

zidos pela lei federal, sempre foram evi- 

A cultura como causa. 

A São Paulo Companhia de Dança, 

dirigida por Inês Bogéa (à esq.) acaba 
de lançar um Programa de Patronos 

o mo 

Principesco. Timothée 
Chalamet, astro de Duna, 

é a cara da nova Hollywood 

Várias campanhas 
buscam convencer 
o público a usar 
parte de seu IR 
para apoiar a arte 

dentes também suas limitações e riscos. 

Dentre eles estava o fato de, por sua pró- 

prianatureza, aleiter colocado o setor em 

um ciclo regido pelo imediatismo. A cada 

ano, um novo projeto devia ser apresen- 

tado. A cada ano, era preciso sair ao mer- 

cado em busca de empresas apoiadoras. 

A partir de 2019, o abalo nessa estru- 

tura já instável foi se fazendo sentir mais 

fortemente. Nesse ano, foi extinto o Mi- 

nistério da Cultura, a Petrobras anunciou 

o fim de alguns patrocínios históricos e 

houve uma redução no teto dos aportes. 
De lá para cá, seguiram-se as auditorias 

do Tribunal de Contas da União relativas 

ao passivo de prestação de contas, a lenti- 

dão na liberação de projetos e a insisten- 

te associação, da parte do governo, entre 

o programa de apoio à cultura e a ideia de 

mamata. Este ano, outras duas ameaças 

pairaram no ar: um decreto criou novas 

e dificultosas regras para as grandes ns- 

tituições e foi forjado, dentro do Minis- 

tério da Economia, um projeto que prevê 

a redução dos incentivos fiscais do Pais. 

Diante de tal cenário, instituições e 

gruposartísticos vão engendrando formas 

de aproximar-se mais do público etrilhar 

novos caminhos para financiar suas ativi- 

dades. Enquanto o Programa de Patronos 

da São Paulo Companhia de Dança dá ên- 
fase à doação direta - embora seja possível 

tornar-se um patrono por meio de dedu- 

ção fiscal -, outros tantos programas re- 

correm à porção quase incógnita da Lei 

Rouanet, voltada às pessoas físicas. 
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A lei permite que pessoas físicas do- 

em até 6% do IR devido para ações cul- 

turais. Mas, enquanto, em 2020, a doação 

de Pessoas Jurídicas mobilizou 1,4bilhão 

de reais, a de Pessoas Fisicas, de acordo 

com o Observatório do Itaú Cultural, não 

passou dos 7 milhões de reais. A doação 

de Pessoas Físicas representa, historica- 

mente, de 2% a 3% do total do volume cap- 

tado (ver gráfico na pág. ao lado). 

Os motivos para a baixa adesão são vá- 

rios. Existem, do ponto de vista subjetivo, 

o medo damalhafina e uma certa descon- 

fiança em torno da Lei Rouanet. Mas há 

razões de ordem prática. O espaço de tem- 

poentreoaporteeo abatimento éumade- 

las. O doador precisa adiantar os recursos 

no fim do ano fiscal, em dezembro, e só 

é reembolsado em maio do ano seguinte. 

Além disso, eramraras, até pouco tempo, 

campanhas destinadas a atrair apoiado- 

res. E isso esta realmente mudando. 

O Grupo Corpo, na volta aos palcos 
após um ano e nove meses sem se apre- 

sentar, tem aberto os espetáculos comum 

video institucionalno qual Cláudia Ribei- 

ro, diretora de programação, agradece a 

cada um dos que os ajudaram a se man- 

ter de pé. No fim do vídeo, a plateia é con- 

vidada a destinar parte do IR ao progra- 

ma “Amigos do Corpo”, criado em 2015. 

“Enxergamos o programa também 

como uma Iniciativa educativa, que 

estimula o exercício da cidada- 

nia e permite ao consumidor 

de arte assumir algum prota- 

gonismo”, diz Cláudia. A com- 

panhiaespera fechar o ano com 

250 amigos. Data também de 2015 

o programa da Orquestra Sinfônica de 

Minas Gerais (OSMG). No primeiro 

ano, foram três amigos. Em 2020,464 

pessoas doaram cerca de 750 milreais 

para o conjunto sinfônico. 

Apoio. O Museu do Pontal (obra à 

dir.), atingido por alagamentos, 

teve financiamento coletivo 
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Nas pesquisas 
sobre doações, 
a cultura não é 
sequer citada pelos 
entrevistados 

O mais antigo programa dentre as ins- 

tituições mapeadas por CartaCapital é o 

da Orquestra Sinfônica do Estado de São 

Paulo (Osesp). Em 2021, as doações dos 

643 associados ao Sou Osesp somadas 

às dos patronos e dos assinantes que não 

quiseram devolta o valor de ingressos não 

usados na pandemia, totalizaram 4,2 mi- 

lhões de reais. A campanha deste ano tem 

o mote “Sou música. Sou cultura. Sou fu- 

turo. Sou inclusão. Sou Osesp”. 

Nas duas orquestras, os aportes são di- 

recionados para as ações educativas - que, 

dado o viés social, tendem a sensibilizar 

mais a população — e são feitos, majori- 

tariamente, por meio do incentivo fiscal. 

Mas, apesar de todos os programas regis- 

trarem crescimento continuo, o trabalho 

ainda é aquele da formiguinha. 

Nos levantamentos feitos pelo Insti- 

tuto para o Desenvolvimento do Investi- 

mento Social (Idis), a cultura sequer apa- 
a 

rece no radar da doação. Em 2021, 48% 

dos entrevistados apontaram o combate 

a pobreza como a causa na qual desejam se 

engajar. Em segundo eterceiro lugares es- 

tão ouniverso da criança (19%) e da saúde 

(10%). Também a causa animal apareceu. 

“Sempre procuramos comunicar que 

agente entende que as pessoas têm fome, 

mas que aarte não pode acabar”, diz, não 

por ter sido apresentada à pesquisa, mas 

por morar no Brasil, Zilka Caribé, direto- 

ra de marketing da OSMG. “A doação pa- 

raaarea cultural é mais elitista. Os valo- 

res tendem até a ser altos, mas eles estão 

concentrados em pouquíssimas pessoas”, 

avalia Paula Fabiani, CEO do Idis. 

O Idis faz parte do consórcio que, recen- 
temente, recebeu autorização do governo 

para dar início à fase de captação do fun- 

do patrimonial do Instituto Brasileiro de 

Museus (Ibram). Os fundos patrimoniais, 

estabelecidos por lei em 2019, mas ainda 

não regulamentados, são a face financei- 

ramente robusta do movimento em curso. 

Nesse caso, os doadores não são pessoas 

comuns, mas detentores de grandes pa- 

trimônios que desejam deixar um legado, 

Apesar de serem habitualmente atre- 

lados aos Estados Unidos, os endowments 

são hoje prática comum em vários países. 

Mesmo a França, onde é forte a presen- 

ça do Estado na cultura, aderiu a eles. O 

Louvre, por exemplo, tem um endowment. 

Aqui, os fundos do Museu de Arte de 

São Paulo (Masp) e da Osesp possuem, 

respectivamente, 17 milhões e 48 mi- 

lhões de reais. O fundo do Masp está em 

fase de acumulação primitiva e, até que 

alcance 50 milhões de reais, não se pode 

mexer nem o valor principal nem nos ren- 

dimentos. Na Osesp, as receitas financel- 

ras podem ser usadas em caso de déficit. 

“Acho que o movimento de doação da 

parte das pessoas físicas é umatendência, 

mas acredito que esteja nos fundos patri- 

moniais a mudança estruturante no se- 

tor”, defende Priscila Pasqualin, sócia 

do escritório de advocacia PLKC, que faz LAURA MANFREDINI, DANIELA PAOLIELLO E ROGÉRIO VON KRUGER 
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Inclusão. O coro acadêmico da Osesp 
(4 esq.) e as ações educativas da 
Sinfônica de Minas Gerais (abaixo, à esq.) 
são mantidos por meio das doações 
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parte do consórcio do fundo do Ibram e 

que, portanto, milita em favor do modelo. 

O fato de o primeiro fundo cultural, 

pôs-lei, ser destinado aos museus não é 

aleatório: os órgãos ligados ao patrimô- 

nio tornaram-se simbolos da crise civi- 

lizatória do Pais. Basta lembrar das cha- 

mas que fizeram arder o Museu Nacional, 

no Rio, em 2018, ea Cinemateca Brasilei- 

ra, este ano, em São Paulo. 

No caso do Museu do Pontal, dono do 

maior acervo de arte popular do País, a 

ameaça não veio do fogo, mas da água. No 

sétimo alagamento a atingir o edifício no 

Recreio dos Bandeirantes, em 2019, seu 

diretor, Lucas van de Beuque, decidiu fa- 

zer uma campanha de financiamento co- 

letivo, na Benfeitoria. Seu objetivo erale- 

vantar recursos parafinalizar anovasede, 

cuja construção se arrastava havia meses. 

"Eu tinha acabado de fazer um curso 
sobre financiamento coletivo, onde ouvi: 

não tenha receio de pedir, busque a sua 

comunidade e comunique o seu propósi- 

to”, repete, feito mantra, dois anos depois, 

e já instalado na nova sede, na Barra da 

Tijuca. O crowdfunding foi, no seu caso, a 

porta de entrada parao mundo da doação. 

A partir do bom resultado, Van de Beu- 

que fez, no fim de 2020, uma força-tarefa 

para conseguir doações via Lei Rouanet. 

Aequipe do museu ficou à disposição para 

tirar dúvidas e realizar o trâmite contábil, 

Conseguiram cem doadores que contribu- 

iram, via abatimento fiscal, com valores 

de 100 a 80 mil reais. “Os valores podem 

ser porcentualmente pequenos quando 

se pensa no orçamento total das instituil- 

ções. Mas são novas dinâmicas que têm se 

mostrado muito enriquecedoras, diz. “Es- 

se movimento não deixa de ser uma mobi- 

lização pela cultura brasileira” e 
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rosto da nova 
Hollywood 
TheObserver Com Duna, Timothee 
Chalamet, príncipe do circuito cult, é de 
uma vez por todas alçado ao estrelato 
POR Gl) LADSE 

m sua última edição, em se- 

tembro, o Met Gala em Nova 

York —- o evento anual de 

Anna Wintour que mistura 

baile de gala e desfile de ce- 

lebridades para arrecadar fundos — foi re- 

modelado para a geração Z. O Instagram 

patrocinou o evento, Justin Bieber foi sua 

estrela principal e quatro jovens em as- 

censão foram recrutados como copresi- 

dentes: a cantora Billie Eilish, a tenista 

Naomi Osaka, a poeta Amanda Gorman 

eoator Timothée Chalamet. 

Chalamet compareceu, como de cos- 

tume, com cabelos desgrenhados e olhos 

de cachorrinho, com um figurino dividi- 

do ao meio. Na parte de cima, um pale- 

to de smoking de cetim bem talhado e 

justo, do estilista de vanguarda Haider 

Ackermann, com faixa na cintura e bro- 

ches brilhantes. Na parte de baixo, cal- 

ças de jogging creme largas, enfiadas em 

meias brancas e tênis Converse. Meio es- 

trela de cinema principesca, meio crian- 

ça brincando, o visual resume a perso- 

nalidade do maior e mais histericamen- 

te perseguido ídolo adolescente a emer- 

gir de filmes desde Crepúsculo. 

Treze anos se passaram desde que a 

saga de vampiros “emo” lançou as car- 

reiras de Kristen Stewart e Robert 

Pattinson à estratosfera. Mas poucos 
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atores foram levados ao estrelato por um 

filme tão improvável quanto Me Chame 

| pelo Seu Nome. À estonteante história 

de amor gay do diretor italiano Luca 

Guadagnino, produzida pelo brasileiro 

Rodrigo Teixeira, mostra a relação entre 

o adolescente precoce Elio (Chalamet) 

e o suave estudante de pós-graduação 

Oliver (Armie Hammer). 

Lançado em 2017, o filme teve uma ar- 

recadação modesta nas bilheterias, mas 

o retrato feito por Chalamet do primei- 

ro amor desajeitado e confuso tornou-se, 

instantaneamente, um prato cheio para 

fãs obsessivos e teve uma Intensa vida 

online. Nesse mesmo ano, um papel se- 

cundário como o principe encantado do 

colégio em Lady Bird: A Hora de Voar 

consolidou sua posição como candida- 

to ao sucesso. Em seguida, veio a indi- 

cação ao Oscar por Me Chame pelo Seu 

Nome. Chalamet tinha 22 anos etornou- 

A beleza andrógina 
condiz com a busca 
da indústria por 
protagonistas mais 
gentis e delicados 

-se O mais jovem indicado a melhor ator 

desde Mickey Rooney, em 1940. 

Chalamet não estava despreparado 

para a situação. Filho de mãe america- 

na que atuou na Broadway e pai francês 

que trabalha no Unicef, ele cresceu con- 

fortavelmente em Nova York, passava o 

verão na casa dos avós em Le Chambon- 

-sur-Lignon, em Auvergne, na França, 

e frequentou a famosa Escola de Artes 

LaGuardia. Chegou a matricular-se na 

Universidade Columbia, mas logo de- 

sistiu, porque as oportunidades de atuar 

com grandes nomes começaram asurgir. 

Em 2014, estreou no cinema em Homens, 

Mulheres e Filhos, de Jason Reitman, e, 

na sequência, causou forte impressão em 

Interestelar, dirigido por seu cineasta fa- 

vorito Christopher Nolan. 

A maioria das estrelas jovens seria, 
nesse momento, diretamente recrutada 

para o enorme depósito de matéria-pri- 

ma dos estúdios. Chalamet, no entan- 

to, deu tempo ao tempo e adotou uma es- 

tratégia que incluiu uma certa curadoria. 

Não havia problema, inclusive, em ser co- 

adjuvante, desde que o filme, como umto- 

do, fizesse sentido para ele. Fol esse o ca- 

so do afetuoso e atrapalhado Laurie vivi- 

do em Adoráveis Mulheres (2019), de Greta 

Gerwig, queo havia dirigido em Lady Bird. 

Até mesmo seu estilo singular no tapete 

vermelho se insere nessa seletividade. 

“Passamos a chama-lo de “Principe 

Timmeée” em nossas postagens, porque 

há uma espécie de aristocracia, um ele- 

mento cosplay em seu estilo, muito Pe- 

queno Principe”, diz Lorenzo Marquez, 

coeditor do site de comentários de moda 

Tom + Lorenzo. 

Com Duna, campeão de arrecadação 

no circuito norte-americanos e visto, até 

agora, por quase 800 mil pessoas nos ci- 

nemas brasileiros, ele viveu, enfim, um 

papel principal em um grande suces- 

so. À requintada adaptação de Denis ANGELA WEISSIAFP 



Ar etéreo. Com cabelos desgrenhados, 
olhos de cachorrinho e um figurino que 
o faz parecer meio estrela de cinema, 

melo criança principesca, o jovem ator, 

a antitese da masculinidade à velha 

moda, mobiliza uma legião de fãs 

Villeneuve da ficção-cientifica de Frank 

Herbert é centrada no nascente guerrei- 

ro interplanetário vivido por Chalamet: 

Paul Atreides. Como acaba de ser dado o 

sinal verde para uma sequência, o ator 

passaaser, de fato, o protagonista de uma 

franquia de Hollywood. 

No momento, ele está filmando 
Wonka, história do personagem de A 

Fantástica Fábrica de Chocolate, no qual 

aparece como protagonista. Se, há qua- 

tro anos, Chalamet parecia ter atingido 

um grande momento, este é maior ain- 

da. “É legal pensar nessa trajetória”, diz 

a cineasta Julia Hart sobre a jornada de 

icone indie a marca multiplex. Julia o di- 

rigiu em Miss Stevens (2016), oúltimo fil- 

me que fez antes de Me Chame pelo Seu 

Nome. “Ele entende como são os peque- 

nos filmes e o quão dificeis eles podem 

ser de fazer”, diz a diretora. “São muitas 

horas investidas e, paraembarcar em um 

projeto assim, você realmente tem de es- 

tar muito envolvido e ter muita gratidão.” 

Avirada na carreira de Chalamet ru- 

mo aos sucessos de bilheteria não ani1- 

quilou seu gosto por obras alternativas: 

logo depois de Duna, estreou no merca- 

do norte-americano o precioso A Crôni- 

ca Francesa, de Wes Anderson, no qual 

Chalamet vive um menino revolucioná- 

rio em maio de 1968. Em dezembro, ele 

estara de volta ao território dos candida- 

tos ao Oscar na sátira de Adam McKay 

Don't Look Up, com Jennifer Lawrence 

e Leonardo DiCaprio. E, recentemente, 

reuniu-se com Guadagnino para filmar 

odrama Bones & All, que trata de caniba- 
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lismo. A aventada sequência de Me Cha- 

me pelo Seu Nome está na geladeira, 

A palavra que Hart usou - “gratidão” 

- surge com frequência nas entrevistas 

de Chalamet. Ele enfatiza a juventude, a 

inexperiênciae sua admiração deolhos ar- 

regalados por fazer parte disso tudo. “Es- 

tou descobrindo”, disse à Time.“Nos meus 

piores dias, sinto uma tensão para enten- 

der tudo. Mas, nos meus melhores dias, 

sinto que estou crescendo na hora certa” 

Em outras ocasiões, tagarela numa lin- 

guagem de amor singelo — mais fácil de 

usar quando se é jovem. “Eu realmente 

sinto que estou me formando como uma 

comunidade de intérpretes, em oposição a 

atores”, disse ele em um perfil pararevis- 

ta GQ no ano passado, acrescentando que 

floresce na incerteza da atuação: “Quero 

voltar ao espaço indefinido novamente. 

Estou perseguindo um sentimento”, 

A imagem pública de Chalamet é con- 
trolada, embora não indiferente: ele tem 

mantido os fãs felizes ao mesmo tempo 

que evita polêmicas. Fora algumas fotos 

com a aparente namorada intermitente 

Lily-Rose Depp, ele pouco aparece nos 

tabloides. Suas entrevistas e contas em 

redes sociais combinam a autopromo- 

ção-padrão com críticas ao seu próprio 

privilégio, além de reflexões sobre saú- 

de mental justiça social. 

Ele participou, incógnito, dos protestos 

pela morte de George Floyd no ano passa- 

doe expressou publicamente remorso por 

ter aceitado um papel em Um Dia de Chu- 

vaem Nova York, de Woody Allen, doando 

seu cachê para a Time's Up, entre outras 

O ator participou, 
incógnito, dos 
protestos pela morte 
de Floyd e controla 
a imagem púlbica 
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instituições beneficentes. Essa imagem 

de Chalamet - impulsionada por sua bele- 

za aérea e andrógina - condiz com um no- 

| vo tipo de protagonista de Hollywood, que 

rejeita os estereótipos machistas em favor 

de uma delicadeza mais gentil e honesta. 

Com aparência jovial de 25 anos, 

Chalamet ainda precisa crescer: além 

de Paul Atreides e Willy Wonka, é difi- 

cil prever que escolhas fará quando seu 

ar Infantil desaparecer. Mas, sendo ele 

o garoto-propaganda de uma geração 

definida pela franca vulnerabilidade, é 

dificilvê-lo optando pela masculinidade 

avelha moda. “Quando vejo um ator in- 

terpretar um homem, não quero que se- 

' Jaagressivo”, diz Hart. “Odeio agressivi- 

dade. Quero honestidade, quero transpa- 

rência, quero lágrimas. Timmy faz tudo 

isso. E é maravilhoso” e 

Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves. 

Ea 
da W | 

Versões. Chalamet no 

blockbuster Duna (ao alto); no cult 

Me Chame Pelo Seu Nome (acima, 

à esq.); no inédito Wonka; e em 
Homens, Mulheres e Filhos 

(abaixo), sua estreia no cinema 

E A 

PARAMOUNT E SONY PICTURES 

WARNER BROS!ILEGENDARY, 



SYNAPSE 

Plural/ Crítica 

Lembrar 
ounão |. 
lembrar? 
FILME O DIRETOR GREGO 
CHRISTOS NIKOU FAZ UMA BELA 
PROVOCAÇÃO SOBRE A 
QUESTÃO DA IDENTIDADE 
POR CASSIO STARLING CARLOS 

uem somos sem um nome e uma 

história? A questão pode ser res- 

pondida de forma banal ou abis- 

sal. Fruto da Memória, recém-chegado a 

várias plataformas de streaming, junta os 

dois extremos numa narrativa que tem 

um quê de suspense e pode ser assisti- 

da de modo despreocupado ou reflexivo. 

O primeiro longa do grego Christos 

Nikou parte de uma premissa inquietan- 

te. O que aconteceria caso, sem aciden- 

te ou doença, nossas memórias fossem 

apagadas? Eo que ocorre ao protagonis- 

ta. Deumahora para outra, ele não sabe 

mais quem é nem o que já viveu. 

Depois de ser levado para o hospital, 

ele recebe um número no lugar da iden- 

tidade. Este X poderia ser chamado de K, 

caso pertencesse ao universo não muito 

distante de Kafka. Mas, aqui, até mesmo 

aquele individuo que era alguém, ani- 

quilado pelo pesadelo burocrático, dei- 

xa de ser, vira um caractere em branco 

sobre a tela branca. 

Ele não é, porém, um nada. É, sobre- 

tudo, uma forma sem conteúdo. Para 

voltar a existir, torna-se experimento, 

com outros pacientes, de um projeto de 

construção de identidade. Ganha uma 

moradia, recebe informações por meio 

de áudios com ações a executar e metas 

a cumprir e tem de tirar polaroides que 

são registros, formas de fixar e compro- 

var as experiências. 

Essa alusão à lógica contemporânea 

do input-output e das selfies é feita sem 

exageros, sem pretensão de tese. Em vez 

de afirmar certezas, o cineasta estrean- 

te adota o caminho da experimentação. 

A situação é desafiante também pa- 
rao espectador. A supressão da identida- 

de e do passado tira o apoio habitual que 

as ficções usam para fomentar empatia 

e identificação. Como criar interesse por 

alguém que nunca sabemos quem é, o que 

faz, como pensa e o que sente? A dificul- 

dade converte-se em interesse a partir 

das escolhas feitas por Nikou. O prota- 

O protagonista de Fruto 

da Memória é alguém que, 

de uma hora para a outra, 
não sabe mais quem é 

gonista é filmado sempre de perto, mas 

de um ponto de vista que nunca é interno. 

Não temos acesso à sua psicologia, 

mas somente às reações a estímulos, co- 

mo uma cobaia num laboratório. Mes- 

mo quando ele faz escolhas, o filme su- 

prime as motivações. Para isso, o lon- 

ga tem a contribuição decisiva de Aris 

Servetalis, ator que dá ao personagem 

uma interpretação a um só tempo sem 

emoção e emocionante. 

E Servetalistambém quem furaa pri- 

meira camada, de ficção especulativa, e 

dá acesso à questão mais inquietante do 

filme. Qual a diferença entre esquecer e 

ser esquecido, não se lembrar e não ser 

lembrado? Pois a solidão aqui é radical. E 

como a de um Robinson Crusoé naufra- 

gado num mundo onde não falta gente. « 
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Paca, tatu e feijão 
PESQUISA sr 
A HISTÓRIA E 

POR ALBERTO VILLAS 

boom da culinária trouxe até nós 

um grande número delivrosepro- 

gramasnatevêenasredes sociais. 

Mas dos primórdios da cozinha brasileira 

eda históriae cultura dos alimentos pouca 

literatura há. Ou havia. Agora, dois livros 

fundamentais para que se conheça de per- 

to onosso habito de comer e as nossas tra- 

dições estão sendo relançados. 

Formação da Culinária Brasileira: Es- 

critos Sobre a Culinária Inzoneira, de Car- 

los Alberto Dória, éumamisturasaborosa 

entre erudição e clareza. Em ensaios qua- 

se literarios, o autor, doutor em Sociolo- 

gia pela Unicamp, faz um passeio por nos- 

sa cozinha desde os tempos do Brasil Co- 

lônia até os dias de hoje. 

O livro traz uma classificação básica 
da culinária brasileira, parte para os sa- 

bores regionais, mostraa importância do 

feijão no nosso dia a dia e as adaptações 

dos pratos de acordo com as regiões do 

País. Não se esquece ainda de traçar um 
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S LIVROS AGORA REEDITADOS APRESENTAM 
o PARTICULARIDADES DA( E CULINÁRIA BRAS 

perfil da masculinidade que impera na 

alta gastronomia. 

Já em A Culinária Caipira da 

Paulistânia: A História e as Receitas de 

Um Modo Antigo de Comer, Dória e o chef É 

Marcelo Corrêa Bastos fazem uma viagem 

de descobertas ao interior, onde, além de 

histórias, colhem receitas que não passam 

nem perto dos cardápios tradicionais dos 

restaurantes da capital, como a paca re- 

cheada com guariroba, otatu na panela, o 

angu de milho verde ou o biscoito de ara- 

ruta, “Entre nós, de passado caipira, o por- 

coeo frango compõem a nossa mesa mui- 

to bem. Também o feijão. E com farinha 

de milho, não de mandioca”, ensina Dória. 

Apesar de não esconder a implicância 
com o excesso de livros sobre culinária 

—- “Exploram a falta de propósito de mo- 

do espetaculoso” —, Dória vê, neste mo- 

mento, maior interesse não só pela co- 

zinha, mas pelos produtos locais. “A ca- 

FORMAÇÃO DA 
CULINÁRIA BRASILEIRA. 

Carlos Alberto Dória 
(Fósforo, 264 págs., 69,90 reais) 

A culinária 
caipira da 
Paulistânia 

Carlos Alberto Dúria 
Maicelo Cormêa Bastos 

A CULINÁRIA CAIPIRA 
DA PAULISTÂNIA. 

Carlos Alberto Dória 
e Marcelo Corrêa Bastos 

(Fósforo, 376 págs., 84,90 reais) 

rambola, a jabuticaba, o abiu e a goiaba, 

por exemplo, sempre estiveram por aqui 

e ninguém via. Hoje, a classe média an- 

da querendo descobrir o Brasil. Sempre 

é tempo, antes que acabe.” 

Também chegou recentemente as li- 

vrarias O primeiro número da revista- 

“livro ArrozFeijão (Alameda, 100 págs., 

40 reais). Muito diferente das revistas de 

culinária, coloridas e impressas em pa- 

pel cuche, a ArrozFeijão tem como prato 

de resistência a história da nossa gastro- 

nomia, aquela cozinha de mãe, atorta de 

frango da vó. No número de estreia, traza 

divertida história do feijão carioca, além 

de apresentar, entre outros pratos, a ca- 

taiaeojambu do Sul do Pais. « 

LAS EISTOCKkPHOTO 
Em dz 
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BAPTISTÃO 

RITA VON HUNTY 

> Enquanto cidades são 
engolidas por nuvens de 

poeira, lutamos para que 

as nossas visões não se 

turvem e o desespero não 

acabe por nos paralisar 

xiste uma tristeza imensa e um 

pesar profundo em perceber e 

comunicar que o bolsonarismo é 

uma ilha gigantesca, cercada de morte. 

À medida que nos aproximamos de três 

anos do pesadelo distópico, as palavras 

parecem perder o sentido, e o cenário de 

terra arrasada desafia a nossa imagina- 

ção política por um futuro melhor. 

E ultrajante reconhecermos, em 

setores de mídia hegemônica, um discurso 

que busca a construção de uma “terceira 
via” ao advogar sobre os malefícios da “po- 

larização” política em nosso país. Usam a 

palavra polarização sem pudor, consciên- 

cia ou compromisso com a verdade. 

De um lado da “polarização”, há a lu- 

ta pela criação de um portal da trans- 

parência. Do outro, o orçamento se- 

creto aprovado pelo Centrão. De um la- 

do, ha o Brasil tendo sido a sexta maior 

economia do mundo. Do outro, a maior 

desvalorização da moeda na história re- 
cente do Pais. Deum lado, ha um controle 

da inflação. Do outro, a maior inflação 

desde a criação do Plano Real, em 1994, 

De um lado, há o Brasil sendo retirado 

do mapa da fome da ONU. Do outro, a fi- 

la por restos de ossos.Veremos que lado 

da polarização será apoiado por aqueles 

que buscam a terceira via. 

Em uma República, qual o sentido da 

expressão “orçamento secreto”? Em qual 

outro lugar do mundo um ministro da 

Economia teria sido pego emum escânda- 

lo flagrante como o revelado pelo Pandora 

Papers ese manteriana função, juntamen- 

te com o presidente do Banco Central? 

ACPI da Covid também expôs a reali- 

dade macabra de um setor da população 

que acredita que “óbito também é alta”, 

sob a lógica do lucro acima da vida. A “se- 

guradora de saúde” (as palavras pare- 

cem perder o sentido) Prevent Senior foi 

denunciada no que deve ficar conhecido 

como o maior escândalo de ausência de 

ética médica desde os experimentos na- 

zistas de Josef Mengele. 

A população idosa atendida pela em- 
presa foi submetida, como cobaia, a tes- 

tes que levaram muitos a morte. Em São 

Paulo, o Ministério Público acumula de- 

núncias de pacientes eliminados por re- 

presentarem altos custos. Pacientes eram 

submetidos, sem a autorização da família, 

a ineficácia da flutamida. Idosos recebiam 

“Kit Covid” em consultas onlinee, após ter 

os quadros agravados, eram internados, 

entubados e morriam. Ha denúncias, co- 

moadosenhor Tadeu Frederico de Andra- 

de, em que a familiaera notificada que tra- 

tamentos paliativos seriam iniciados, pa- 

raqueo óbito do paciente ocorresse “com 

maior conforto e dignidade”, estando afa- 

milia de acordo ou não. 

Nossa desgraça não para por aí. Omês 

de novembro de 2021 foi também marca- 

do por uma vergonhosa Conferência das 

Nações Unidas sobre as Mudanças Cli- 

máticas (COP26) que mais nos preocupa 

do que oferece recursos para esperança. 

As questões ambientais e climáticas são 

outro campo de desastre do nosso tempo 

histórico. A gestão de morte à qual esta- 

mos submetidos liberou, por exemplo, em 

um único dia (29 de setembro), 53 novos 

agrotóxicos para uso extensivo em nos- 

sos solos. Desde o início de seu mandato, 

Bolsonaro publicou a aprovação de mais 

de 1,4 mil novos produtos, que se somam 

aos antigos ainda em uso. Hoje, há mais 

de 3,4mil produtos agrotóxicos contami- 

nando aterra e as águas do Brasil e enve- 

nenando a população. 

Em 2019, o estado de Santa Catarina vi- 

rou notícia nacional ao tornar-se palco de 

um dos maiores extermínios de abelhas 

no Pais: mais de 50 milhões delas morre- 

ram em menos de um mês. Segundo os 

especialistas, a tragédia teria relação di- 

reta com o agrotóxico Fipronil, aplicado 

em plantações monocultoras de soja. O 

exemplo das abelhas, em contraposição 

ao agronegócio monocultor e exportador 

de commodities, é um exemplo bastante 

ilustrativo sobre o nosso cenário político. 

Sabemos que abelhas são vitais pa- 
ra a preservação do equilíbrio ecológi- 

co e da biodiversidade na natureza, por 

fornecerem um dos serviços ecossistê- 

micos mais reconhecidos, a polinização, 

que torna possível a produção de alimen- 

tos, e por atuarem como indicadores do 

estado do meio ambiente. Que elas este- 

: Jam sendo mortas aos milhões sob uma 

gestão de barbaridade ecológica e pilha- 

gem ambiental não é mera coincidência, 

E, sim, resultado deum plano de governo. 

Enquanto cidades inteiras são engo- 

lidas por nuvens de poeira, como refle- 

xo da destruição ambiental, lutamos pa- 

ra que as nossas visões não se turvem ou 

se distorçam, para que o desespero não 

nos paralise e, acima de tudo, para que a 

tristeza nos radicalize. e 

redacao(mcartacapital.com.br 
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COCEIRA EEE EEE: 

AFONSINHO 

> Como tem defendido 

PVC, só mesmo a 

profissionalização 
independente pode 

melhorar a qualidade 

da arbitragem brasileira 

eguimos nestes tempos sombrios, 

em que as crises sanitária e poli- 

tica botam para fora as entranhas 

da humanidade. A última agora foi essa 

do garoto de 9 anos que, ao receber uma 

camisa do Palmeiras das mãos do golei- 

ro Jailson, durante o clássico entre San- 

tos e Palmeiras, no domingo 7, foi hosti- 

lizado por torcedores do Peixe. 

Tenho destacado aqui as manifesta- 

ções violentas que se amiúdam dia a dia 

dentro e fora do esporte, trazendo espe- 

cial preocupação quando partem de pes- 

soas que detêm poder a ponto de inter- 

ferir na vida de muitas pessoas. Falo das 

manobras políticas que vão ocorrendo 

a medida que se estreitam os caminhos 

do diálogo na solução de posições anta- 

gônicas. E, baixando a bola, podemos di- 

zer que o mesmo vem ocorrendo no alto 

escalão no comando do futebol. 

Conforme vem chegando aetapafinal 

da temporada desportiva brasileira, tor- 

nam-se cruciais as decisões dostitulos e, 

principalmente, das subidas e descidas. A 

arbitragem volta a ser o assunto mais dis- 

cutido eo uso do VAR mostra-se um prato 

cheio para debates e desavenças. 

Tem razão o Flamengo ao estrilar pe- 

los erros de arbitragem, e ainda tendo 

de suportar os chistes dos adversários, 

que aproveitam a brecha para se vingar 
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dos bons resultados obtidos pelo time. 

: A rivalidade que anima o esporte não 

É justifica que se passe dos limites, como 

: vem acontecendo. 

Por falar em arbitragem, sou obrigado 

a discordar do excelente Paulo Vinicius 

Coelho, o PVC, que desancou aarbitragem 

brasileira. Eu, do meu lado, tenho elogia- 

do o comportamento dos nossos “juizes”. 

Penso mesmo que tem havido uma me- 

lhora, pelo menos, no relacionamento dos 

árbitros com os jogadores. Chega do cer- 

ca-cerca ao juiz o tempo todo. 

O conceituado comentarista, no en- 

tanto, desanca a nossa arbitragem e elo- 

gia as da Alemanha e Inglaterra. E não 

vou negar que me chama atenção a preci- 

são das marcações dos europeus, notada- 

mente dos bandeirinhas, mesmo em situ- 

ações difíceis. O aspecto técnico é, de fa- 

to, bastante falho por aqui. E não é possi- 

vel falar nisso sem mencionar a falta de 

independência dos juizes. 

Assim como os jogadores querem ir 

para a Copa do Mundo, os juizes tam- 

bém sonham em pertencer aos quadros 

da Federação Internacional de Futebol 

(Fifa), algo que acontece por aqui apenas 

por indicação da Confederação Brasilei- 

ra de Futebol (CBF). O resultado disso é 

que os árbitros sabem que, se não fize- 

rem o jogo da direção da CBF, podem ir 

para a “geladeira”. 

No meio disso tudo temos o VAR, que 

complicou ainda mais a situação. Nes- 

se ponto, concordo com o PVC: só a pro- 

fissionalização independente pode me- 

lhorar a qualidade das decisões. Mas é 

: Justamente nesse ponto que a coisa pe- 

ga. O que acontece em campo reflete 

uma questão estrutural mais profunda 

da nossa sociedade: desconfiamos ri- 

sorosamente de tudo, nada é claro. 

Enquanto isso, no Campeonato Bra- 

sileiro o “Galo” mineiro vai cozinhando 

os adversários. A distância aberta é tão 

grande que mal dá para considerá-los 

concorrentes ainda. E a Série Btambém 

segue animada. Nesta semana, o Botafo- 

go assumiua liderança. Depois de uma vi- 

tória angustiante em casa contra o Con- 

fiança, de Aracaju, queestánarabeira da 

tabela, venceu o Vasco da Gama, em São 

Januário, com atuação impecável. 

O poderoso clube da Cruz de Malta 
entrou para o tudo ou nada e, desestabi- 

lizado pela má posição na tabela, perdeu 

um jogador expulso e acabou goleado por 

4a O num jogo atípico e também angus- 

tiante — ao menos para mim, que admi- 

ro o time da Colina. 

O Botafogo, por sua vez, comprova di- 

tado “quando a cabeçanão pensa, o corpo 

padece”. O clube da Estrela Solitária, por 

suas características, vai bem quando tra- 

balha com inteligência. Isso é assim desde 

os tempos em que perdeu, quase ao mes- 

mo tempo, Didi, Nilton Santos, Garrin- 

cha e outros ícones e preparou a geração 

de Jairzinho, Roberto e Zé Carlos, refor- 

cada por Manga, Leônidase Gerson. A es- 

ses se juntaria ainda a nossa turma, com 

Cao, Rogério, Humberto, Nei Conceição, 

Carlos Roberto, Zequinha e Paulo Cesar, 

apenas para citar alguns companheiros. 

E já que falei de companheiros, não 

posso deixar de registrar a partida, esta 

semana, de Sicupira, aos 77 anos. Sicu- 

pira foi o maior goleador da história do 

Athletico Paranaense e seus gols espeta- 

culares fizeram a alegria de muitos tor- 

cedores, não só do Furacão, mas também 

de outros clubes. o 
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> Enquanto o SUS 

enfrenta uma brutal crise 

de financiamento, as 

operadoras privadas 

registram o maior lucro 

dos anos recentes 

m setembro, 48,4 milhões de 

brasileiros tinham planos de 

saúde, maior número desde 

2016. Durante a pandemia, foram fir- 

mados outros 1,6 milhão de novos con- 

tratos, com uma drástica redução dos 

atendimentos eletivos, consultas e exa- 

mes. Isso resultou em queda de 1% na 

taxa de sinistralidade e redução de 10,2 

bilhões de reais nas despesas assisten- 

ciais das operadoras de planos de saúde. 

Asreceitas, por sua vez, aumentaram 10 

bilhões de reais em comparação com os 

terceiros trimestres de 2019 e 2020. Ou 

seja, enquanto o SUS enfrenta, desde a 

Implantação da emenda do teto, uma 

brutal crise de financiamento, as ope- 

radoras privadas, em meio à maior cri- 

se sanitária da história, tiveram o maior 

lucro dos últimos anos. 

E o caso da Prevent Senior, que, em 

2020, registrou um faturamento de 4,3 

bilhões de reais e lucro liquido de 496 mi- 

lhões de reais, ante 3,6 bilhões e 432 mi- 

lhões, respectivamente, no ano anterior. 

Fundada em 1997, em São Paulo, com fo- 

co em planos individuais — 94,5% dos 

clientes têm esse tipo de plano - e no pú- 

blico da terceira idade — que corresponde 

a76% dos 542,5 milusuários, ante a mé- 

dia de apenas 14,2% no setor -, a empre- 

sa tem umacarteira de clientes que não é 

usualmente desejada pelas concorrentes. 

Apos 22 anosrestrita à capital paulista e 

cidades próximas, começou, em 2019, a 

operar no Rio de Janeiro, no Distrito Fe- 

deral, em Curitiba e Porto Alegre. 

Seu modelo de negócios é baseado em 

uma rede verticalizada, que oferece ser- 

viços de saúde (hospitais, laboratórios, 

centros de diagnósticos e clínicas) em 

unidades próprias, administradas dire- 

tamente pela operadora, o que lhe per- 

mite impor mecanismos microrregula- 

tórios assistenciaise um rigoroso contro- 

le operacional e de custos. 

Se o caso estarrecedor da Prevent foi 

analisado na CPI do Senado, issose deve 

adenúncia de 12 médicos representados 

pela advogada Bruna Morato. A operado- 

ra, aliada de primeira hora do negacio- 

nismo do governo Bolsonaro, distribulu e 

fez experimentos com medicamentos do 

“Kit Covid”. Fez uso deturpado e crimi- 

noso de “cuidados paliativos”, violando 

princípios científicos e éticos basilares, 

abandonando pacientes à própria sorte. 

Por essas e outras irregularidades, 

dois donos, o diretor-executivo e oito 

médicos foram indiciados no relatório 

final da CPI por crimes como falsidade 

ideológica, perigo para a vida ou a saúde 

de outrem, omissão de notificação e cri- 

me contra a humanidade. Serão investi- 

gados pelas autoridades policiais e por 

orgãos de controle, como a Agência Na- 

cional de Saúde (ANS), o Instituto Bra- 

sileiro de Defesa do Consumidor (Idec), 

os Conselhos Regionais de Medicinaeos 

Ministérios Públicos estaduais respecti- 

vos, que têm a obrigação de aprofundar 

as apurações e cobrar responsabilida- 

des. Farta documentação obtida pela CPI 

também está à disposição desses órgãos 

e envolvem a HapVida, várias Unimed e 

outras operadoras que também teriam 

cometido irregularidades. 

A infeliz associação de empresas mer- 

cantilistas à perspectiva negacionista do 

governo Bolsonaro resultou na morte de 

milhares de brasileiros. E isso foi feito, é 

preciso lembrar, sob o escudo do Conselho 

Federal de Medicina (CFM), que transfor- 

mou a imprescindível autonomia médi- 

ca em uma abjeta autorização para ações 

sem bases cientificas e respaldo ético. 

Para que isso jamaisserepita, será pre- 
ciso, além de fortalecer o SUS, mudar a 

lei para corresponsabilizar as operado- 

ras pelos tratamentos oferecidos aos pa- 

cientes, inclusive nas redes verticaliza- 

das. Deve-se, ainda, atribuira ANSares- 

ponsabilidade de estabelecer critérios e 

fiscalizar as redes verticalizadas, O cui- 

dado a saúde não pode ser deixado sob a 

batuta das mãos invisíveis e dos interes- 

ses escusos do mercado. 

Quem ainda não entendeu a lógi- 

ca perversa do mercado dos planos de 

saúde deve assistir ao documentário 

Sicko: SOS Saúde (2006), do cineasta 

norte-americano Michael Moore. As 

ocorrências da Prevent Senior vão mui- 

to além dos graves problemas identifica- 

dos. Eles são, de fato, consequências di- 

retas da saúde tratada como mercado- 

ria, no contexto de um governo neolibe- 

ral, sem a minima empatia, e que opera 

para desregulamentar qualquer regrade 

civilidade e de proteção do Interesse co- 

letivo. Na saúde, isso se traduz em dor, 

sofrimento e mortes. » 
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